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Verslag van het afstudeerwerk
Uitgevoerd van maart1968 tot april 1969
onder leiding van prof. dr. ire P. ~khoff

en ire A.J.W. van den Boom.

Bij het konstrueren van een quasi-line air model van de human
operator volgens de kleinste kwadraten methode heeft men te
maken met additieve stoorruis, die het uitgangssignaal ver
stoort binnen de terugkoppellus. Deze ruis circuleert in het
teruggekoppelde systeem. Een deel van het ingangssignaal is nu
gecorreleerd met de uitgangsruis. Hierdoor'levert rechtstreekse
toepaSsing van de kleinste kwadraten methode een misschatting.
In dit verslag wordt een rech~streekse schatting theoretisch en
experimenteel vergeleken met een indirekte schattingsmethode,
die een zuivere schatting levert.
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Samenvatting.

In de praktijk komt men veelvuldig de situatie tegen, dat het

verloop van een proces door menselijke tussenkomst belnvloed

wordt. Men ziet vaak, dat de menselijke regelaar een schakel is

in een teruggekoppeld regelsysteem. Deze menselijke schakel in

het systeem duiden we aan met Human Operator. Het is van belang

om de eigenscheppen van de ~.O. te beschrijven in regel-technisdl

termen. Dit komt erop neer, dat men van de niet-lineaire H.O.

een quasi-lineair model construeert. Men kan tot een dergelijk

model geraken door een situatie te instrumenteren (zie figuur)

en uit in- en uitgangssignalen van de H.O. met behulp van para

metersschattingstechnieken de impulsresponsie of de overdrachts-

funktie te schatten.

H. o· .~",(j)
~(t)

II (t) It (t) \i nell, r 1':S(t)..... ~
.~ .. -.. ""'0.&,1 '"

4-- ~
-

In dit onderzoek is gewerkt met de kleinste kwadratenschatting.

Deze methode levert een zuivere schatting indien de uitgangs

stoorruis ongecorreleerd is met het ingangssignaal. De hier

beschouwde situatie is gekenmerkt door terugkoppeling en ten

gevolge van de quasi-linearisatie door een additieve ruisbron

binnen de Ius. Men heeft dan te maken met circulerende ruis.

De ruis is ten dele gecorreleerd met het signaal e(t).

In dit verslag wordt getoond, dat een direkte schatting van

de overdracht van e(t) naar z(t) onzuiver is. Daartegenover
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staat een. indirekte methode: schatting van de overdracht Van

het teruggekoppeld systeem (de overdracht van x(t) naar z(t) )

en vervolgens berekening van de overdracht van het open loop

systeem uit de closed loop overdracht. De schatting volgens

deze methode is weI zuiver, doch heeft als nadeel een grotere

spreiding zoals afgeleid wordt in dit verslag.

Allereerst zijn beide methodes experimenteel met elkaar ver

geleken door uit te gaan van een bekend proces. Tenslotte is

volgens beide methoden een schatting verricht van de over

dr achts e igenschappen van de .H. O••
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ffU.N.AN OPERATOR

1. Inleiding.

Dankzij de resultaten van de regeltheorie zijn wij in staat

om het verloop van processen te belnvloeden. Door het principe

van de terugkoppeling is de mogelijkheid geschapen om processeh
)

automatisch te laten ver1cpen d.w.z. om processen te laten vert

lopen zonder menselijke tussenkomst. Op plaatsen waar aanvanke

lijk een mens regelend optrad tracht men een regelorgaan te

flaatsen, dat de taak van de mens overneemt.

Hiervoor zijn verschillende redenen aan te geven van economische

of technische aard b.v.

- het gedrag van de mens als regelaar is niet onder alle

omstandigheden hetzelfde (voor een deel zelfs stochastisch),

- de nauwkeurigheid van de mens als regelaar is vaak niet toe-

reikend.

In veel gevallen zal het (om technische of om economische

redenen) niet mogel.ijk zijn om een regelaar voor een proces te

ontwerpen, zodat de mens voor dat proces als regelaar niet te

vervangen is. (voorbeeld: autobesturing). WeI is het mogelijk

om b.v. de dynamica van het proces aan de ''human operator" (in

het vervolg afgekort met R.O.) aan te passen. Daartoe is het

noodzakelijk meer informatie te verkrijgen over de H.O ••

Oak om te onderzoeken of een proces op verantwoorde wijze door

de mens gestuurd kan worden is deze informatie noodzakelijk.

Gezien het verband tussen ~.O. en proces willen wij de H.O. in

dezelfde termen beschrijven als die waarin wij het proces be

schrijven. Dit betekent: wij trachten de overdrachtseigen-
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schappen van de H.0. te beschrijven san de hand van een .
,

mathematisch of fysisch mode~.

Het doe~ hiervan kunnen we als vo~gt samenvatten:

- kennis te verkrijgen omtrent de overdrachtseigenschappen.

- een basis te verkrijgen voor rationalisatie van mogelijke

regelakties.

de verkregen kennis te benutten bij het ontwerpen van de

dynamica van processen.

- diagnostische toepassingsmogelijkheden: men ken een model

construeren van de "hormale" R.O. en een individuele H.O.

hiermee vergeli.jken. Enerzijds kan men de aldus verkregen

informatie benutten als een rationele basis voor selectie;

anderzijds kan men afwijkingen van het mathematisch mode~

correleren aan physiologische afwijkingen ten opzichte van

een of andere norm.

Om tot een model te geraken zijn er verschillende uitgangs

punten:

- microscopisch: wij zouden na bestudering van de perceptie

en fysiologie van de mens een mathematisch model kunnen

maken en dit verfijnen. Deze methode is hier niet gevolgd.

- macroscopisch: wij kunnen in- en uitgangssignalen van de H.O.

observeren en het verband ertussen berekenen met behulpvan

parameterschattingstechnieken.

Onder het model dat de R.O. representeert (de parameters van

de R.O.) dient men naar believen te verstaan:

- de impulsresponsie,
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- de overdrachtsfunktie,

- een polen- en nUlpunten beeld,

- de coefficienten van de differentiaalvergelijking.

In de eerste twee gevallen kunnen wij dan bovendien nog het
~

onderscheid maken tussen een numerieke representatie (discreet'

of analoog) versus een analytische representatie. In het hier

besproken geval is gewerkt met als parameters een numerieke

(discrete) representatie van de impulsresponsie.

De problemen, die zich ~voordoen bij het schatten van de para

meters van de R.O., speciaal met betrekking tot de aard van

de situatie waarin de R.O. in het algemeen zijn taak vervult,

vormen het onderwerp van het hier beschreven onderzoek.

,
j

I
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2. Globale systeemanalyse.

2.1. Aard van de processen.- _.
Wij trachten nu eerst een beschrijving te geven van de

aard van de systemen waarvan de H.O. in praktische situaties

dee~ uitmaakt. Als voorbeeld voor een proces kunnen wij

voertuigbesturing door de mens beschouwen. Info~atie wordt

over verschil1ende kana1en aan de R.O. aangeboden. De vorm

van deze informatie kan zijn visueel, auditief enz. en ala

informatiekanalen fungeren de zintuigen. In het voorbeeld

van de voertuigbesturing betekent dit het waarnernen van

snelheid, versnelling, de omgeving, wegdek, geluid. Op grond

van deze informatie worden een aantel regelakties uitge

voerd, b.v. bediening van het gaspedaal, rempedaal, stuur

wiele Op deze wijze worden een aantal gestelde taken uitge

voerd. Voorts is het zo dat de H.O. erop gericht is het

resultaat van zijn regelakties onder controle te houden,

hetgeen terugkoppeling impliceert, die in het algemeen

eveneens meervoudig is. In het geval van de voertuigbesturing

betekent dit dat op grond van de ontvangen informatie over

b.v. snelheid en wegdek J het gaspedaal en het stuurwiel

bediend worden, waaruit moge blijken dat de terugkoppeling

in het algemeen ook meervoudig zal zijn.

Zeer globaal kunnen we dUs aan de situatie de volgende

aspecten onderscheiden:

1. informatiekanalen

2. taaksteillng

3. mogelijke regelakties

4. terugkoppeling.
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We construeren nu een model van een situatie, waarin een R.O.

optreedt, en waarin bovengenoemde aspecten vertegenwoordigd

zijn. In principe zijn er twee typen modellen mogelijk, die

betrekking hebben op verschillende situaties. [2J, [5J.
a. Compenserend systeem.

~ o.~lf:.

L' ,,,to"',,,,, ...o...el~lttie.l
~••d •. -- .. H.o...., ,. ,..

, \

ole 'f"14..! Ie. .~.,. \, n.t

fig. 1.

Volgens dit model neemt de R.O. de afwijking waar van de

toestand van het proces t.o.v. een ingestelde toestand.

De R.O. heeft tot taak deze afw~jking volgens een zeker

"performance-criterium" te minimaliseren (ccmpensatie).

(De dubbele pijlen stellen (meervoudige) informatie

kanalen voor).

b. Volgend systeem.

f' f4lP'" III to; e

,\0...
- t'e.s~\.ld'u. _ r,..,. -- H.D. , t'oc~s

,

t e t e.c.,," 0' p ehV\.J! •

fig. 2.

In dit model wordt informatie over de te volgen toestand

en de daadwerkelijke toestand van het proces onafhankelijk

aangeboden. De feitelijke taak is in wezen bier hetzelfde,

n.l. het verschil te minimaliseren.

,'I.
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Beide mode~len stellen een teruggekoppe~d systeem voor.

Indien we gelnteresseerd zijn in de parameters van het

teruggekoppelde systeem, dan is het niet nodig de situatie

zo ver te specificeren als boven.

Zoeken we echter de open loop parameters, dan maakt het wel

verschil we~e specificatie gekozen moet worden.

Bij hethier besproken onderzoek hebben we ons beperkt tot

het compenserend systeem, daer daze situatie eenvoudiger

te beschrijvan is.

'\
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2.2. Systeemeigenschappen van de H.O. 'c

De H.O. kan een zeer gevarieerd gedragspatroon te zien geve~

[61. Belangrijke aspecten zijn:

1. aanpassing: bij verandering van de omgeving vindt

aanpassing plaats van de systeemeigenschappen.

2. lere~: tijdens het funktioneren veranderen de systeem

eigenschappen bij gelijk blijvende omstandigheden zodanig,

dat de "performance" beter wordt.

3. verwez~ijking van terugkoppellussen: de H.O. is in staat

om bepaalde uitgangssignalen (b.·v. voertuigbewegingen) uit

te kiezen uit aIle mogelijke waar te nemen uitgangssignalen

en zal juist die uitkiezen, die het meest geschikt zijn

om teruggekoppeld te worden.

4. patroonherkenning: indien in een over een bepaald kanaal

ontvangen stimulus een patroon bestaat kan de H.0. di t

als zodanig herkennen.

5. patroonggneratie (predictie): op grond van regelmaat in

het verleden (herkende patronen) kan de H.O. een toekomstig

patroon voorspellen en een daarop afgestemd commando

patroon genereren.

6. coherentie-detectie: de R.O. is in staat om patronen in

de aangeboden stimuli als zodanig te herkennen en voorts

om in verschillende kanalen ontdekte patronen met elkaar

in verband te brengen.

7. Niet-lineariteit.

g. Gedee1..teli,jk stochastisch.
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2.3. Vereenvoudigde situatie.

Met bestaande pararneterschattingstechnieken is het niet moge

lijk een model te ontwerpen dat volledig het gecompliceerde
!

gedrag van de R.O. kan beschrijven. Voorts is de gecompliceerd-

heid van de regelsituatie, waarVan de R.O. deel uitmaakt, een

struikelblok bij het toepassen van parameterschatting.

Daarom is het noodzakelijk op de in 2.1. en 2.2. besproken

punten belangrijke vereenvoudigingen toe te passen, waardoor

de algemeenheid beperkt wordt:

T.a.v. 2.1. (vgl. fig. 1 en 3).

1. Inforrnatie: Deze wo:rdt enkelvoudig en langs visuele weg

aangeboden: een stip op het scherm van een oscilloscoop

voert een met de ogen te volgen onregelmatige beweging

uit langs de verticale as. De afwijking van de midden

positie verschaft de informatie.

2. Taakstell1.Dg: De R.O. heeft tot taak de uitwijking t.o~v.

de middenpositie van de stip te compenseren.

3. De regelaktie bestaat uit het met de hand bedienen van

een potentiometer d.w.v. een befboom.

4. Terugkoppeling: De spanning op de loper van de potentio-

meter wordt d.rn.v. een verschilversterker afgetrokken van

het ingangssignaal van de oscilloscoop (enkelvoudige terug

koppeling).

~"'s- L.~. xLt) !DCC+) O\t;\lo. Pote" tio 'Z (t
~e.." •. - H. O. "",tc..'J:'i'te" ~'C,~ ,c 00"to... -I

fig. 3.
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~. Aanpassing: de parameters die de omgeving karakteriseren

worden stationair gehouden.

2. Leren: metingen worden pas verricht na een zekere "leer

periode fl. Taak en regelaktie zijn 2',eer eenvoudig.

3. Terugkoppe!ing: In het compenserend systeem is de terug

koppeling vastgelegd.

4. en 5.

~atroonherkenning en -generatie: ala ingangssignaal

wordt een laagfrequent ruissignaal gebruikt.

6. Coherentie-detectie: geen coherentie wegens enkelvoudige

ingang.

7. en 8. Niet-lineariteit; stochastisch gedeelte:

Zie sectie 3.6.: Quasi-1.inearisatie..
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2.4. Nadere specificatie van het onderzochte probleem.

Uit observatie van x(t) (ingangssignaal gesloten Ius) en

z(t) (uitgangssignaal) zouden we nu m.b.v. parameter

schattingstechnieken de closed loop overdracht kunnen
r

bepalen. Bij het kiezen van de hier beschouwde configuratie

is echter een zekere willekeur aanwezig (b.v. de dynamica

van het controlled element (potentiometer) en de eenvoudige

terugkoppe~lus). Daarom zijn we meer gelnteresseerd in de

open loop responsie van de H.O. zelie Anderzijds is het

principieel onmogelijk om de terugkoppeling achterwege te

laten wil men aansluiting verkrijgen met de praktijko

Het probleem is nu: in hoeverre bezitten de parameter-

schattingsmethoden geldigheid in de hier beschreven situatie;

hoe moet men de bekende technieken toepassen om in de terug

gekoppelde situatie de open-loop-eigenschappen te bepalen.

Een bes~issende faktor is daarbij, de onzekerheid die op a~ler

lei p~aatsen in het systeem aanwezig is en die we zullen

voorstellen a~s additieve ruisbronnen. Voorts vormen de

niet-lineariteiten een probleem.
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3. Parameterschatting.

Zoals in het voorgaande is gesteld, zal aandacht geschonken

worden aan toepassing van parameterschattingstechniek in

de typische situatie van de R.O ••

Voor het schatten van de parameters van een procesbestaan

de volgende methodes, opgesomd volgens afnemende veronder

stelde a priori informatie: (41

1. Minimum risk estimate.

2. Maximum likelihood estimate.

3. Markov schatting.

4. ~einste kwadratenschatting.

Aangezien omtrent de kansdichtheidfunktie van de ruis en

van de te schatten parameters geen a priori informatie

bekend verondersteld wordt~ zal de laatst vermelde methode

gevolgd worden. Vooral met de bedoeling de notatie vast

te leggen volgt hieronder in 3.1. een overzicht Van dez~

methode.

Deze methode kan zowel een expliciete schatting van de

parameters leveren als een iteratieve betrekking volgens

welke een model afgeregeld moet worden. (impliciete

schattingsmethode).

3.1. Expliciete methode.

Gegeven: een continu lineair systeem met (eindige) impuls

responsie b(t). Het verband tussen in- en uitgangssignaal

wordt beschreven door de convolutie-integraal.



- ~8 -

f 'I ( tel ~

.\

fig. 4.
00

yet) = f x(t -'t"). b(,.). dt' (1)
- 00

b(t)= 0 voor 't<O· en t>T
M

(2)

Hierdoor gaat (1) over in
T.,.

yet) ~ ~ x(t -'r). b(~) .dt" (3)
o

Parameterschatting (schatting van bet) ) komt neer op het

instrumenteren van de oplossing van de integraalvergelijking

(3) in bet). (Deconvolutie).

x(t) is echter niet detarministisch. Dit maakt numerieke

methoden bij de bepaling van bet) noodzakelijk.

yet) wordt verstoord door additieve ruis net) en is zelf

niet toegankelijk. Daardoor kan men aIleen maar spreken

van een schatting bet) van b(t). bet) dient dan gedefinieerd

te worden met behulp van ean te minimaliseren fout-criterium.

_x_(~_)_,...,..\ \;) ttl

fig. 5.

Hiervoor zUlien we het kwadratisch integraalcriterium

gebruiken wegens de vele bekende voordelen die het biedt.

[3J. Aangezien bet) onbekend is kunnen we het criterium-niet toepassen op bet) - bet).
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Evenmin kan het worden toegepast op
"-

yet) - x(t) *' bet). I) (4)

~angezien y(t) (zie fig. 5) niet toegankelijk is.

De term x(t)Xb(t) in (4) stelt het uitgangssignaal van een

-gesimuleerd systeem bet) voor bij idantieke ingangssignalen

van dit systeem en het beschouwde proces bet).

De enige overblijvende en uit pr~atisch oogpunt meest

zinvolle mogelijkheid is:

pas het criterium toe op
,..,

z( t) - x( t) * b( t)

M. a.w. :
- .... t'l .

Minimaliseer I {z(t) - x(t) * bet)! ·dt
_00

In fig. 6 wordt dit toegelicht:

(5) Zie fig. 5.

(6)

Y\ tt)
-:a. (t)X t-t) ~(t:) ...

'c(tl +_ -1C >.
'0'

.. ~,.. ~(t) -i.~ r
'0 ttl r -.c7

f~.

-Met wet) =x(t) * bet)

en ret) = z(t) - wet)

(t)
~

kunnen we voor (6) schrijven:-Min. J {r( t) l1 . dt5 R.-- (7)

') Met het symbool .. wordt het convolutieprodukt bedoeld.
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Veer (6) kunnen we schrijven:
O'!'"j f -}1 .Min. IX * (b - b) + n . dt (8)

Min. TI[x * (b - 'b)J\n"+2rX * (b-b)].n}dt (9)
-.~ "'}' oe - .Min. 1 {x if (b - b) . dt+Jn'. dt 4- 2J (y • n - w.n) dt

. ...~ ....-- (10)

x(t) en net) zijn stechastisch en worden ongecor:releerd

verendersteld.

yet) en net) zijn dan eveneens engecorreleerd, evenals

wet) en net). De laatste integraal levert dus geen bijdrage.

Bovenstaande ui tdrukking is dan minimaal veer b(t)= b(t).

Discrete beschrijvingswijze.

Voor de verwerking op de digitale rekenmachine is het nood

zakelijk van het bovenstaande een discrete representatie

te geven. Voor zover het gemeten signalen betreft wordt de

analoog-digitaal-omzetting verwezenlipkt door een monster

nemer. Bij de mathematische bewerkingen (uitgevoerd op de

digitale rekenmachine) mag men deze signalen behandelen als

impuls-gesamplede signalen. Indien in bet vervolg voor een

analoog signael een discrete representatie gebruikt wordt,

heeft dit dus slechta betrekking op de mathematische be

handeling van de informatie en niet op een in het proces zelf

opgenomen monsternemer.

Het gehele systeem zal nu verder op deze wijze (impuls

sampling) beschreven worden. De continue signalen worden ver

vangen door vectoren, die de corresponderende intermitterende

signalen'voorstellen.
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De impulsresponsie wordt voorgesteld door de vector .12:
T

.12= (b(O), bel) • • • • • • • • • b(p-l) )
..... T -

Verder hebben we: b = (b(O), b(l) • • • • • • • • • b(p-l)
T (x(O), x(1), x(m-l) ),e= • • • • • • • • • • • • • • •

y'
T = (y (0) , y(l), • • • • • • • • • • • • • • • y(m-1) ) (11)

T (z(O), z(l), z(m-1) ),2;= • • • • • • • • • • • • • • •
T (w(O) , w(1), w(m-l) )Y[= • • • • • • • • • • • • • • •

rl- (n(O), n(l), • • • • • • • • • • • • • • • n(ro-i».

Lengte van het observatie-interva1: m.

Voor intermitterende systemen gaat de convolutie-integraal

over in de convolutiesom:
p-,

y(i):=. 'E xCi - j).b(j)
ju

Vg1. (1).

i = 0, 1, ••.••• ~m-~.

xC i) =0 voor i ( O.

(12)

Voor een eenvoudigere beschrijvingswijze definieren we de

matrix X(m )( p) ~)

x (0), x(-'\, - _ • _ •• - _ x.(-'Pi 1)

X (1)

x::; (13)

.. '. xi ""-1')

I.p.v. (12) kunnen we dan schrijven:

y.=XJ2.

Voorts ge1dt:

,..
w:: X. b

~ ::: ~ =Y[:: Z - xb. fJ Voor zover dit 'wenselijk
TIchter ae naam van e~n matrix tussen haakjes de
vermeld. r

(14)

is worden
afmetingen
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De te minimaliseren uitdrukking wordt nu (vg1. (7) ):

T ... T -
R =! • E;; (~ - XB) • (z: - Xl2)

T T......1" 1" -r 1" -
::: 1; 1i - z XQ - b. X '1; + Q.X .XQ. (15)

We zoeken nu de vector ~ waarvoor (15) minimaa1 is. Het

minimum is het punt waar de gradient nul is en de tweede

afgeleide positief.
- T T.~V R (b) ::. - 2X ~ + 2X ..\.12 =Q.

-De uitdrukking voor R is minimaal als voor 12 gekozen

wordt:

(17)

-Door £ zo te kiezen wordt (7) geminima1iseerd. Om ook hier

de juistheid van daze schatting te onder7oeken beschouwen

we een ensemble schattingen (dus een ensemble van tijdreek-

sen ~ en 1i) •

E{~ \ ::. ~ { (X
T xf'. X

T
~}

:: ~ I (X
T xf'. x'V" (1: + n)}

=f.I(XTxr'.xT 1:1 ... E{ (XTx)'"'.xtnf

:::. b +- ElexTxr'. X
T nJ (18)

Hieruit zien we dat

E{b}=~

indien ~{(XTX)"'. xTnl = £;

dus indien ~ en n ongecorreleerd zijn en

(19)

(20)

f {n} =: 0 of

Het linkerlid van (20) zullen we aanduiden met "misschatting".

In het hier beschreven geval is de misschatting dusge1ijk

aan nul.
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Opmerking.

In (18) is gebruik gemaakt van het feit, dat

E~(XTxr'. xl"~l=12 (21)

Dit is gegrond op

(22)

(22) geeft een voorschrift om uit een gegeven X en-2 op

eenduidige wijze een ~ af te 1eiden. Dit mag slechts onder

voorbehoud omgekeerd worden:

(23)

onder het voorbehoud dat a11e modes van het proces aange

slagen worden door ~. Dan zal. de door .( 23) gegeven 12 ge1ijk

zijn aan de werke1ijke systeemgrootheid Q in formule (22).

Zie ook [6 , page 233.).
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3.2. Impliciete methode. (Modelafregeling).

De impliciete methode geeft een iteratieve betrekking
....

volgens welke de parametervector B van het model afgeregeld

dient te worden.

Voor de modelafregeling kunnen we het volgende schema

stellen: \"I

! 7 ... + ~

2
~CJ

~

.oil

I~i/ ~ ! 1e.;...;....-
,

op

fig. 7.

- .Na achtereenvolgende observatie-intervallen wordt Q biJge-

regeld. De lengte van elk observatie-interval duiden we

•aan met m •
de _

Na de j iteratie duiden we de parametervector aan met Qj.

Tijdens het volgende interval wordt deze waarde constant

iteratie nebben we te maken met
I

gehouden.
de

Bij de j

,.,.T - ,...)
b· = ('n. (0) ,_ _, - - 'b . ( , -I)
-~-I -.-1 .-1
!; -::; (X((i-I).,..*), K(Ci-I).m*.I), .--_ x. (i_tf

_ I)]

~r =r1((i-II...") , ~((;-f) .....~ .. '), ,- . - . - - d (jJ .I)J
~~ : [«q_I).W:"), z.{(j-Il.vl+1),_- -_ --.2.(i.j'·\)]

~T' :: [w(l~-I).wf),WL(j.Il.-*,+1), w(j~-dJ-.
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lI
matrix X. (m)( p) :

J
I(Cj-t]'M'J), x((1-1I.,.,'.1)

x ((! -I),'fn-- +1),

X.-::::.
J

_____l((ej'I\-..t'_~ 4-1),,
r

------

Uitgaande van bi-I bepaalt men een betere schatting voor .Q.

Onder een betere schatting wordt dan verstaan een zodanige

schatting, dat de waarde van de functionaal H. van de output
J

(24)

de p'" l-dimensio-

van de parameter-

• (z. - w,.)
-J -J

de punten van de parameter-

signalen kleiner is.
T T

R.:z. r .• r.::::. (z. - Vi.)
J -J -J -J -J

is een scalaire funktie vanR
j

vector. R. stelt dus een hypervlak voor in
J

nale ruimte, opgespannen door de elementen

vector en R.• Volgens een optimalisatie-methode moet nu het
J .

minimum gezocht worden van R .• De steepest descent methode is
J

in dit gevel zeer geschikt, aangezien voor de gradient een zeer

eenvoudige uitdrukking gevonden kan worden:

bj :::. b. - JJ-. • V R ( 25)
- -~.l -ZUJ j

Hierin is G. een (p I( p) -matrix J die sarnen met de grootte van
J

Rj de convergentiesnelheid van de afregeling bepaalt.

Allereerst berekenen we nu de gradient en vervolgens brengen

we met betrekking tot het vermogen van R. normering san:
T J

R =:: r .• r.
j -J -J T

= (~J' - XjE. 1) • (zJ'- X.b. 1)J- - J-J-
T T'" .... T r - T T ,_

=: Z. z. - z .. X .. b. 1 - b. 1-X .. z .+b; 1·X .. X ~ bj 1 ( 26)
-J -J -J J -J- J- J -J " J j - -
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T T ...
V R ': -2X. z. + 2X· Xb.

j J -J J r-J-1
"~ ,..

=-2Xi . (z. - X .. b. 1)
<.I -J J -J-
T (27")=: -2X .. r .•
J -J

Uit (25) en (27) volgt:

b . =- b. 1 + G. X :-. r . • ( 28)-J -J- J J -J
We kunnen hierin al.s vol.gt normering aanbrengen:

Beschouw een ensemble afregelingen die alle starten in

~. 1. (De ensemble-elementen worden als zodanig van elkaar
J-

onderscheiden uitsluitend door het ruissignaal n}.
We zoeken die waarden van de elementen van Gj waarbij de

,..
verwachtingswaarde van .£j gelijk is aan .:Q.

[/b.l:: Cft. t ... f f G .. X~.r.1l-Jf I-J-~ I J J-J
- b. 1 ' c (G .. X: Cv-w) + G. X -: n}-J- ~ I J J • - J J-
= b . 1 + e{G. X~ XJ' (b-b. l)l.. f fG .X:-. nJ (29)

-J- J J - -J- I J J -

Er ge1dt:

erG. X:- X. (b-b. l)l '::. G. X~ . X . • (b-b. 1)
~ J J J - -J- I J J J - -J-

. ,..
Ind~en G'X

j
en y ongecorreleerd zijn, ge1dt:

t [G
J
X~. n}:: G .X.", E{ nl::. o.

j J - J J --
(aangenomen dat Efn}= Q).

Substitueer (30) en (31) in (29):

C\-} - ,. (-)~ b. ':: b. 1 + G.X . X.. b-b
-J -J- J j J - -j-1

Nu is 1- 1 T
Cl bj :::. b indien GjXj . Xj = I.

I T )-1
Dit is zeker het geval indien G.= X.. X.J ,

T J r J J
mite de inverse van X .X. bestaat.

j J

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)
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Het afregelalgorithme wordt dan:
,., "" 'T 1"1 T
b.=,g. +- g·lx .. x.. X

J
'.'!:.

J J~~ J J Je J
It jJ i> -. 4

De matrix Jx~ .xfl heaft een normerende betekenis.
'" J J

De scalair~ factor g. die is ingevoerd in (35) is nu de
; J

enige faktof waarmee de convergentiesnelheid ingesteld
,;

kan worden. t

Verband tussen ~pliciete en expliciete methode:

Voor g = 1 is Elb .\ :: b.j l_J-

Indien gj =1 en 1j _
1
=0, dan is !:j = ~j en (35) gaat over

- {,. t-I Tin b .': X.' X f • X. . _zJ' (36)
-J J j J

Deze uitdrukking is te vergelijken met formule (17)

(expliciete methode).
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3.3. Vermijd,r van matrixinversie. [1].

Ala afregela~gprithme hadden we gevonden (zie (35) )
'~.~J",.. 0' Tb.=b. 1+g.lX ..X'\.x.r.. (37)

-J ~- J' J J J
Het praktisch@ nadee~ hiervan is, dat er een matrix geinver-

. ,."
\' \

teerd moet wd*den. Daze inverse matrix is gelntroduceerd om
,,~
~ .

te voldoen aan (33). We kunnen ons echter afvragen ofer ook
',l,

nog op een anq~re manier voldaan kan worden aan (33):

T
G.x .. x.=-r. (38)

J J J

, ,

'..1., ,

, (39)
,...

-
~ (0, w:·)

Xll

~ (1.wn,ot

,
tV (0110 1 w;'),ot .. I

,..
Hierin stelt W.~(iJm*) de autocorrelatiefunktie met een t~jds-

vertraging van i monsterperioden voor, berekend uit een reeks
,. .

van m waarnem~ngen.

(40)

Indien het ingangssignaal witte ruis is, geldt:
T" * ;;'/ -1&

X.' Xj=-m . '+'u (O,m ) .r,J _

aangezien lJI.,,(i,m") ~O voor i*O, mits m*" voldoende groote

(alle elementen buiten de hoofddiagonaal zijn ongeveer gelijk

aan nul).

(41)

en

met

l IT
Er ge~dt immers: im;.- X .. X.:::. llIh (0) .1.

",*~ 00 J J

""'xx (l)::: \; WI ~ ~ x(,). )( (" 4 i)
H__ tIG ICc: I

\11,,)( (q.:: 0 voor i. * 0 (x witte ruis).

Indien x(t) geen witte ruis is en het observatieinterv~lm~

eindig is, hebben we in (40) te maken met de volgende
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,
onnauwkeurigh,den:

~ .
.9. Tengevolg~~~vanhet niet "wit" zijn van de ingangsruis zijn.

T .
de element~n van de matrix X.X buiten de hoofddiagonaal

in het al.g~fDeen niet alle gelijk aan nul •
. :t

12. Aangezien q~ lengte van het observatie-interval eindig is, ,..

is er sprak~ van on~ekerheid in de bepaling van ~x_(O).

Indien echter x(t) witte ruis is en indien mf groot is, mogen;,
\

we (37) vervangen door de volgende uitdrukking:
- "" 1 T
12j:12j-l+ gj' WI. 411(1«0,"",) Xj.l: (42)

Hierbij dienen we te bedenken, dat de normerende faktor volgens

deze methode niet exact wordt uitgerekend, doch slechts bij

benadering.

Op dezelfde wijze kan bij de expliciete methode de matrix-

inversie vermeden worden.

Vergelijking (17) gaat dan over in
- 1 T12 :: ... ( ·x. z.

"'. \V O,M) -
II.

(43)
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j
3.4. Beschouwing in het freyuentiedomein •

. 1~

In het voorg~ande werd gebruik gemaakt van de impulsresponsie~

b(t) om het s~~teem te karakteriseren. De gevolgde methode
-/tjf , ,

bleef geheel in. het tijddomein. De expliciete methode kan ook
.N-

eenvoudig weeI1_egeven worden in het frequentiedomein met als
'f!

resultaat een ~chatting van de overdrachtsfunktie B(w). Voor
.,.
i

de frequentiedotneinrepresentatie van de verschillende signalen

gebruiken we de overeenkomstige hoofdletters. (zie fig. 8).

Om te zorgen dat de Fouriergetransformeerde van de signalen

x(t), y(t), z(t) en n(t) beataat beschouwen we de betreffende

funkties op een zeker tijdsinterval·. Bui ten dit interval neman

we de waarde O.

(44)

Van deze nieuwe funkties bestaat de Fouriergetransformeerde
CI'O

aangezien flx(t)!dt eindig is (evenzo voor y(t), z(t) en n(t» •

--.;.. ..__.I_C_"'_)__Z_(-l~")
..-

..11>(..,) tV (w)
X(w)

fig. 8.:

Er geldt:

Z(w) =.Y(w) to N(w)
(

=X(w) .B(w) + N(w)

Vermenigvuldig beida leden met de geconjugeerde X-(w) Van

X(w) :

X.. (w) • Z (CAl) :. X* (w) •X(CAl) •B(eN) + X* (w) •N(w )

of

<PJl1.(W)= B(w). ¢>l('I( (w) + <1:>"", (w) (45)
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Hierin is ¢x~ (w) het kruisvermogen van x(t) en z(t), ter

wijl voor d>u. ien <P1t'tl m.m. hetzelfde geldt.
:l.',

We kunnen B(w) als volgt expliciet schrijven:

) c:t>u. (w) cb... (IoIJ (46)
B(w =

q,Jlll CfJl 4>'01 (w)

\
We nemen aan, 'dat x(t) en net) beide "witte" ruissignalen

z,ijn met gemiddelde = O.

Indian x(t) en net) ongecorreleerd zijn, dan is 4>"... (w) =o.

(46) gaat dan over in

B(w) =:
cPJC"a. (w)

(47)G>llll (w)

Willen we hieruit de tijddomeinrepresentatie afleiden dan

f'
'.

gaan we uit van

<Dn (1.1) :: B(w). <\>1&1( (w)
00

'V
ll
2.(t) = J tV't,,(t'-CT).b(cr).d<r

_Cl'O

Daar x(t) "wit" verondersteld is, is

(48)

(49)

funktie:

\V, ('t) =i c.... 6 (t) ( 50)
JC.1l I'"

zodat we voor (49) kunnen schrijven:

\V (t)::: c.1(' \, (t''). I- i (51)
x.~

,

of b (t) = ~X~ (to)

ex (52)

Indien x(t) geen witte ruis is, do'ch "gekleurd" (b. v. door

een laagdoorlaatfilter, zie fig. 9), dan krijgen we de

volgende situatie.

yew) Filter X(w) Proces Z(w) _

vet) H(w) x(t) B(w) z( t)



- 32 -

Ste~ dat het signaal x(t) ontstaan is uit een wit rUissignaal
'j
, (~

"vet) dat e:en filter H(w) passeert. (x(t) en net) worden nog}.,

(55)

(53)

(54)

steeds ongeg?rreleerd verondersteld).

Er geldt:

<PIU•(w) = ~(w) • <PlllC. (w).

4>,,- .. (w): H~ (w) .H(w). ¢t.,.(w)

::::. <Ph" (w). <P"v tN)

Hieruit voIgt:

ct>x~ (w) = B(w). <\>"" (w). Q>v,,(w)

Terugtransformeren:

\.I{ ~ ('t) =ff b UJ>.l1I.." (G'~~J.aI ~ . 'VVY (t--<r).d G'" (56)

Nu is

~

'.,

\II\,'I (to) = c., b (1")

zodat (56) overgaat in:

(57)

(58)

(59)

Indien men nu de parameters van een proces schat volgens'

(52), terwijl x(t) geen wit ruissignaal is, dan volgt uit

(52) en (58) voor de schatting:

b (or) = C v
. {'o ('t) *" W"" (t") ~ .

<lin (0)

We kunnen vergeIijking (52) in discrete vorm weergeven.

We definieren daartoe weer de vectoren ~ en ~ volgens

(11) (pag. 2. t) en de matrix X volgens (1.3).

De correlatiefunkties O/X~ (~) en ~K.(O) benaderen we

uit tijdreeksen van m elementen.

(52) gaat daarmee

~ = {XT XrI • XT1!.
Hiermee hebben we
teruggevonden.

over in

(60)

de vergelijking (17) resp. (36) weer
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l
I~

~'
;\

.#
3.5. Discontinuiteiten.

Vaak zal het voorkomen, dat de impulsresponsie bet) dis-
";':f

C ontinu is, fitnet name in het punt t=-O.
~

Ook in deze 1'punten dient de funktie eenduidig gedefinieerd

te zijn.

Stel dat b(tY discontinu is in het punt t •
o

We voeren dan de volgende notatie in:

lim b(t)= bet + 0)
t. t 0

o

lim b ( t) =b ( t - 0)
t,t 0

o

Beschouw de vergelijkingen (48) en (49).

(61)

- -Indien bet) afgeleid wordt uit B(w) door inverse Fourier-

transformatie, dan vindt men in een punt t waar bet) dis
o

continu is, de waarde

b(to)=!' b(to+ 0) + b(to - O)J (62)

Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de interpre

tatie van de resultaten.
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,i'

il&. Quasi~f=inearisatie.S'.
~, (

Wat in het?l<~porgaande is afgeleid heeft slechts betrekking '.
..ift r f'

op lineairEf~·I}pystemen. ,\
I.(~,'! 9

~, ~:

Voor de be"hrijving van niet-lineaire systemen kunnen we ~

-r
gebruik m&ken van de afgeleide betrekkingen indien we het '

~,
"

gedrag van h'et niet-lineaire sy steem kunnen benaderen met "

een lineair systeem. De overdracht van dit lineaire systeem

zullen we de beschrijvende funktie noemen.

Voor de quasi-linearisatie zijn verschillende methodes aan

te geven, b.v. de beschrijvende fUnktie-methode, waarbij

het niet-1.ineaire systeem gesplitst wordt in een lineair

r bcz Sfroke"
In die gevallen waarin volgens het in het voorgaande kri-

terium de parameters van een niet-lineair systeem geschat

worden, .is~[ide volgende methode van quasi-linearisatie zeer

geschikt:

Men benadert het niet-lineaire systeem door een lineair

systeem dat aan de uitgang door additieve ruis gestoord

wordt. De keuze van het lineaire systeem is zodanig, dat

een o~ ander criterium minimaal is, bijvoorbeeld het

kwadratisch fout-criterium.

Onder het remnant signaal verstaan wij het verschil tussen

het uitgangssignaal van het proces en dat van een lineair

model bij identieke ,ingangssignalen, waarbij het mOQlel

volgens een criterium (i.e. het kwadratisch fout-criterium)

is afgeregeld (dus wanneer het minimum van het fout

criterium is bereiktJ.



~x(.;...t_)--;....~I '0 (t)

- 35 -

~(i:)

fig. 1.0.

::l (i,)
-

yet) en remnant zijn niet toegankelijk.

Bij de modelafregeling van de beschrijvende funktie vervult

het remnant signaal dezelfde rol als de uitgangsruis n in

fig. 7. Het verschil bestaat echter hierin, dat bij de sf

leiding van het afregelalgorithme gebruik gemaakt is van

het feit, dat ~ en n stochastisch onafhankelijk zijn.

In feite zullen de signalen x(t) en remnant stochastiscb

niet geheel onafhankelijk zijn.
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4. Parameterschatting bij teruggekoppe1de systemen.

In fig. 3 is door midde~ van een b10kschema een situatie

(in vereenvoudigda vorm) weergegeven, waarin een H.O. een

rege1aktie uitvoert. Daze situatie wordt gekenmerkt door

dat het een teruggekoppe~d systeem is. Wij wi11en nu v01-

gens de least squares methode de parameters van de H.O.

alleen schatten.

Onder de ,open ~oop parameters zullen wij in het vervolg

verstaan 'de paramet~rs die de overdracht Van alleen de

R.O. karakteriseren (van e(t) naar z(t), zie fig. 3). (Di~
i

zijn de parameters waarin we gelnteresseerd zijn).

Onder de closed 100p parameters verstaan we de overdracht

van het teruggekoppe~de systeem (van x(t) naar z(t) ).

Bij de vo1gende schemars zu11en we aannemen, dat de oscillos

coop en de potentiometer zuiver proportionele werking hebben.

In de schema's laten we ze daarom weg.

Overeenkomstig hetgeen in de sectie IQuasi-1inearisatie"

gedefinieerd is, stellen we de H.O. voor door een lineair

systeem (overdracht: H(W), resp. bet) ) dat aan de uitgang

gestoord wordt door additieve ruis. De ruis wordt veronder

steld ongecorreleerd te zijn met het ingangssignaal.(Voor de

verhouding van het ruisvermogen t.O.Vr het totale vermogen

van het uitgangssignaal komt men in de literatuur waarden

tegen van 10 tot 35% [7] en zelis 50% [5J. Genoemde auteurs

maken bij hun metingen gebruik van goed geoefende personen).

Schematisch kunnen we de situatie nu als volgt weergeven:
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!!

!. ~ .. +~ ~
~

JC),. H (wl
+~~

'<~

De definitie van open loop resp. closed loop parameters

moeten we nu nader preciseren: we bedoelen hiermee de

parameters van het quasi-~ineaire model (we trachten dus

de schattingsmethode ongevoelig te maken voor de uitgangs

ruis). Nu zijn er twee methodes om de open loop parameters

te schatten:

1. Meten binnen de Ius:

Uit metingen van de signalen ~ en Z wordt rechtstreeks de
,.. ,.. tiT

parametervector :Q geschat volgens !!j: !i-' +Jr ",- 4"'ee(O,;tjEJ'.t

Vgl. (42), pag. 29. Deze methode wordt in het vervo~ aan-

geduid met "direkte methode".

g. Meten bui ten de Ius:

en Z wordt eerst de closed
... , -, 1 ,,1"

volgens RJ =.2j-1+OJ' • Ci> (0':)' "r t
'" Illl'

Door Fouriertransformatie wordt hieruit de overdrachtsfunktie

Ht(~) van het teruggekoppelde systeem berekend.

Met behulp van
H'(w)

H(w) =:. 1 - H' (wl (63)

vinden we de open loop o'verdracht. Door terugtransformeren

berekenen we de open loop parametervector. Deze methode

zal aangeduid worden met "indirekte methode".
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Het za~ b~iJken, dat de ~east squares methode, die in het

algemeen een (asymptotisch) zuivereschatting geeft,

in het eerst~ geva~ een onzuivere schatting geeft en in
. . . ~

het tweede geval asymptotisch zuiver 18.
! "
.'

,"
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4.1. Direkte methode:

Meten binnen de lus. Circulerende ruis.

Bij daze werkwijze wordt volgens de kleinste kwadraten

methode de overdracht van ~ naar ~r(zie fig. 11) recht

streeks geschat.

We kunnen globaa1 de situatie ~ t behulp van equivalente

schema's ana1yseren.

Uit fig. 11 ontstaan door verp1aatsiDg. van de ruisbron de

volgende gelijkwaardige schema's:

+&.
-"~~ £. R ... +11~

+-,
A ++...

!l

fig. 12a.

,....- - --- ------- --,
I I
I !1 I

-=J..=----1+...~lXJ---..c+_~){]~ ~ I· +~ ;

L------ L

fig. 12b.

In fig. 12b is d.m.v. een stippellijn aangegeven op welk

deel van de configuratie de schatting gericht is. Volgens

deze werkwijze wordt een schatting verkregen voor de over

dracht van ~ near ~. Zoals in de vorige sectie is getoond,

levert de schattingsmethoda ean zuivere schatting (d.w.z.

dat de methode ongevoalig is voor additieve stoorruis aan

de uitgang), mits de stoorruis ongecorre1eerd is met het

r" T
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ingangssignaa~ (in dit geva~ ~). In fig. ~2b is echter .

te zien, dat aan deze voorwaarde niet vo~daan is. Immers

het signaa~ ~ bestaat uit drie componenten:

,g =~ - Y.. - n (64)

Bij analyse in het frequentiedomein komt dit als volgt tot

)

]. g. [S, appendix 1 . N(w)n •

(w) J( 'lIo. E (\oJ) V(r,J) +1 Z(w
1> (w) + J'C~

+'< )of 'C)f

-J

uit~

:: fig. 13.

yew) =B(W) .E(w) (65)
. .-

z(w) =Y(w). New) = B(w} .E(w) + New) (66)

Vermenigvuldig beide ~eden met E* (w) :

E*(W) .Z(w) = E*(w) .E(tAI} .B(w) + E"(w) .N(GII) (67)

of:

<tl,. (w) =~c (w) .8(w) + cPtt,,(W) (68)

De 1aatste term is nu niet gelijk aan nUl, immers:

Uit de configuratie volgt:

E(w) = X(w)-Z(w) = X(w}-Y(w}-N(w) =X(w)-B(w) .E(w)-N(W) (69)

ofweI:

E(w) = I/B(W) . { X(w) - N(w) 1
Voor ~C~(W) vinden we dan:

~c,,(w)= E*(w). NCw)

:: •• ~*(IJ) . {('(w) - N~(w)f· 1'1(101)

= .• +~.(w) f ~)L" (w) - $"" (.....)J

4>"" (w):: -,
1 + 1?>*(w)

(70)

(71)
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Hierbij is weer aangenomen dat x(t) en net) ongecorreleerd

zijn, zodat cP. lI (w) = o.

Uit (68) en (71) volgt nu:

A-.. () ...r.', \ (L'<t>..... (w)
"Vc~ W = '-Vee (WJ. 1> WI - ,. ( ), .... 1> w

Transformatie naar het tijddomein levert:
0- 0-

l\Jct~ (tt\:; ft.Vu('t-<r)· 'n(~).C1hr - J4',,,, ('t'-G"L '0.. (c:r). elcr-- -- (73)

~;..

1Hierin ste1t b (t) de impu:lsresponsie van een systeem
n l.!(~

voor.

Uit (72) is een "schattingsvoorschrift" af te leiden:

B(w)=
1

(74)

Uit (73) is een derge1ijk voorschrift niet zo eenvoudig af

te leiden.

Vergelijk (74} met (47). Het blijkt dat bij toepassing van

de algemene formu~e (47) in deze situatie een misschatting

ontstaat, ge1ijk aan

(75)

Het "scnattingsvoorschrift" (74) is uiteraard als zodanig

weinig zinvol, omdat in de laatste term de te schatten groot

heid B(w) voorkomt, terwijl bovendien ~~~(w) onbekend is.

Uit deze ana1yse blijkt, dat er een misschatting ontstaat.
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4.2. Indirekte methode:
.

Meten buiten de lus.

We gaan weer uit van de in fig. 11 geschetste situatie. Bij

deze methode wordt zoals reeds is vermeld, eerst de closed

loop parameter vector £ geschat (overdracht van~ naar ~) •
..

Als deze schatting bij aanwezigheid Van uitgangsruis zuiver

is, kunnen we een zuivere schatting van ~ berekenen.

Allereerst zullen we de gegeven situaties analyseren door

equivalente schema's te tekenen. Daarbij is het dienstig

gebruik te maken van de Fouriergetransformeerde van net),

die we voorstellen door N(W) (met inachtname van de reeds

vermelde restricties t.a.v. het bestaan van de getransformeer-

de).

In plaats van fig. 11 kunnen we nu ae volgende vervangings

schema's tekenen: (De schema's hebben betrekking op de continue

signaalbeschrijving):

x(t)
--....+.-c._xt---~ 1;(w) ....

...

n (to)

+

'" (t)

fig. :14a.

_x_<t_)__......-JL..., 'B (w)-
1 + ~h.)

1

I
t'l(W). t +!>(w)

++ z(f)1-----..;·........ ..

fig. l4b.
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Hieruit blijkt het volgende:

Indien we de overdracht van x(t) naar z(t) beschouwen, ".:..

kunnen we de additieve ruisbronbinnen de Ius weghalen en

daarvoor in de plaats buiten de Ius een optelpunt plaatsen

waar ruis wordt toegevoegd aan het uitgangssignaal. Deze

ruis is ten opzichte van de oorspronkelijke ruis binnen de

Ius "gekleurd II door het filter 1 •. I)
1 +~ (w)

Voor de schatting van de closed loop parametervector..-Q' is

de situatie nu geheel in overeenstemming met fig. 5. De

kleinste kwadratenmethode zal dus een zuivere schatting van

~' leveren. We kunnen dit als volgt nader berekenen:

Voor de discrete bes,chrijvingswij ze van de expl.iciete methode

in het tijddomein ziet fig. 6 er als voIgt uit, wanneer het

erom gaat de closed l.oop parametervector ~ te schatten:

n

! ~te:>t.
g GJ • + ~to .... '),. ...

+~~ '001 I
,.

r+- ..... , ~ - ~ ~ ..2 'Cy

fig. 15a.

') Doordat tijdens de afregelprocedure steeds meer informatie

beschikbaar komt betreffende B(w) en dus betreffende het

z.g. "filter", is het wellicht mogelijk hiervan gebruik

te maken en te komen tot een combinatie van kleinste

kwadraten- en Markovschatting.
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)' + -
~ 2

1 + 10\ !-.
'U' -

+
-I '!t -/l~ !
9 \,1:1

~

Door verplaatsing van de ruisbron verkrijgen we:
~ n'

fig. ~5b.

Hierin stelt n' het ruissignaal n voor nadat dit door een

filter Bn(w)~ 1+~(w) is gegaan.

Dus n':N.b (76)- -n
waarin Qn de bij Bn(W) behorende impulsrespons~e is.

~' stelt het uitgangssignaal van het teruggekoppelde systeem

voor als n =-Q.

Passen we nu (17) toe op deze situatie, dan vinden we:

(77)~, :. (XTXr
l

, XTz

E, lb'} = t {(XT Xrl
. x~~i

:: t t(X
Txf'. Xl", (y'+ Ii)

:: E{(xT"xr'. X
T

. (y' + NJr)

= :2' + et (X
T

Xr' . X~~n\

::: 2' (78)

mits weer ~ en n ongecorreleerd zijn en l 'n( t)} == o.

Deze methode levert dus een zuivere schatting van de closed

loop parametervector.

Is deze eenmaal gevonden, dan kan via het frequentiedomein

eenvoudig de open loop parametervector berekend worden.
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~. Versterking van de onzekerheid.

De methode voor het bepalen van de open-Ius-parameters is

(79)

als volgt:

Uit in- en uitgangssignaal van het teruggekoppeld systeem

wordt de impulsresponsie bepaald. Door Fourier-transformatie

wordt de overdrachtskarakteristiek H'(~) bepaald met het '

doel om hieruit volgens
HI (w)

H(w):: 1- Httwl

de overdracht H(w) van het open systeem te bepalen.

Door terugtransformeren wordt nu de gezochte impulsresponsie

van het open systeem gevonden. Deze procedure impliceert ech

ter nauwkeurigheidsverlies. Een stabiel teruggekoppeld systeem

is in het algemeen juist door de terugkoppeling ongevoelig

gemaakt voor variaties in H(W). Omgekeerd geldt, dat onzeker

heid in HI (w) bij de berekening van H(",) versterkt wordt •.

Deze onzekerheid kan b.v. veroorzaakt worden door meet-onnauw-

keurigheid of door misschatting van de parameters.

We kunnen dit ala volgt berekenen:

Noem dR I een variatie in HI en

dR de hierbij behorende variatie in H.

(80)
HI

H = 1- HI

dH III 1 ..JilldH--.olH=- .",n
- d~' (I-H')"

(81)

De versterking van de variatie in ~.\-,bedraagt
1

dus

(82)
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Voor H'~1 wordt deze versterking zelfs onbegrensd

groote Dit is het geval als we in het open-lus-systeern b.v.

een integrator hebben.

Voor stabiele teruggekoppe~de systemen met grote versterkings

faktor zal H' in de buurt van 1 liggen, zodat variaties in

H' veel versterking ondervinden. Uiteraard is dit frequentie

afhankelijk.

Van het bovenstaande is sen goed beeld te verkrijgsn door de

polaire figuur te tekenen van H' (ta». De noerner van (4) wordt

voorgesteld door het kwadraat van de vector, die het beschouw

de punt van de polaire figuur verbindt met het punt 1. Dus:

hoe dichter punten van li ' bij 1 liggen, des te meer worden

variaties in H' versterkt.

Als voorbeeld beschouwen we een eerste-orde-systeem:

\.
H(w) ::: . w

1 + 1w.

H
H few) = -- -

1+~ - 1.+Jc.+ 1tr
•

(83)

(84)

dil'
,

/

'",,_ - .. I'

...
........... ...... .... -

,
I

fig. 16b: k') 1.
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Bit deze figuren zien we het volgende:

a. Het effekt is het be~angrijkst ~ij lage frequenties.

,2. Voor k =1 is de versterking ten hoogste 4. (",,:0.)

(zie fig. ~6a).

,g. Voor toenemende k neemt dit maximum toe. (vgl. fig.

16a en b.)

Betekenis voor het onderzoek.

De bepaling van het laag-frequente gedrag van de H.O.

wordt door verschillende faktoren verstoord:

1. Offset spanningen van componenten van de meetopstelling.

~. Parallax bij het waarnemen van de bewegende stip op

het scherm van de oscilloscoop.

Uit het bovenstaande blijkt, dat juist deze storingen

de roeeste versterking ondervinden.
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5. Experimenteel onderzoek.

~l. Experimente1e vergelijking van de direkte en

indirekte methode.

Schatting van de R.O. parameters.

In fig. 3 is een situatie geschetst waarin de H.O. een

compenserende taak uitvoert. De getekende situatie is

een representatie in sterk vereenvoudigde vorm van de

algemene situatie, waarin de R.O. een regelaktie uit

voert. Deze situatie is gelnstrumenteerd om experimenteel

vo1gens de beschreven methodes de parameters van eeh H.O.

te schatten. In de secties 4.1 en 4.2 zijn twee methodes

beschreven: de eerste methode 1evert een misschatting, ter

wijl de tweede methode een zuivere schatting levert. Al-

vorens tot de eigenlijke parameterschatting aan de H.O.

over te gaan, zijn eerst de beide methodes experimenteel

vergeleken. Hiertoe werd het deel oscilloscoop-H.O.

potentiometer vervangen door een bekend lineair 1e orde

systeem plus een opte1punt (zie bij1age D), waardoor

additieve stoorruis toegevoegd kan worden aan de uitgang

van het systeem, binnen de lus. Zie fig. 17.

fig. 17.



- 49 -

Het bekende systeem is zodanig gekozen, dat de eigen

schappen enigszins vergelijkbaar zijn met die van een

H.O. (versterkingsfaktor en tijdkonstante in dezelfde

grootte-orde). Deze H.O. eigenschappen zijn eerst door

een voorlopige schatting bepaald.

In appendix A is de meetopstelling en de werkwijze in

detail beschreven. Volgens de daarin vermelde methode

zijn ponsbanden vervaardigd. In appendix E is het pro

gramma vermeld en toegelicht volgens hetwelk de op de

banden gecodeerde gegevens verwerkt zijn op de digitale

rekenmachine EL X8.

Aldus zijn de volgende experimenten verricht:

~. Gesimuleerd pre·ces:

1. Direkte schatting zender aanwezigheid van stoor-

ruis binnen de Ius.

2. Indirekte schatting ~nder stoorruis.

3. Direkte schatting met stoorruis.

4. Indirekte schatting met stoorruis.

Q. Human Operator.

1. Direkte schatting.

2. Indirekte schatting.

Een volledig experiment bestaat uit twee gedeelten:

registratie en verwerking. Bij elk onderdeel zijn een

aantal variabelen meer of minder vrij te kiezen:
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Registratie:

f : Grensfrequentie in het ingangssignaa~.
g

dt Monsterperiode. (f monsterfrequentie).
m

T Duur van de opname.

\\'f\f\(0): Stoorruisniveau•..

Verwerking:

n Lengte tijdreeks van 1 iteratie.

m Lengte parametervector.

g Versterkingsfaktor.

- Direkte of indirekte schatting.

In de volgende tabel correspondeert elke kolom met een

van de genoemde experimenten.

Ii: l(t'tri ...."f ~
o. 1.. ~. 2. 01·3. Ol. • II . b.t. '0.2.birctkt. \nclirQK to bi"CKt. lncAire.tCt. H.o. U.o.

VCllriCllbtle~
2, .",ale .....",is. z.o .. tle" ,,.,,,is. ",ct ... "';\. ""etr"'iS. l); .. e"t. \ .. ali .. 1t IC't .

f, ( H2.). 12- 12- 12, 12- O,"~ o,h'

~"'" .
1,4 it,. \ bit &4 8 8(WI .,,\te"s

,er ,.c.) .

T (""".)
1 1 1 t b b

n 200 2.00 2.00 2.00 fOo too

m 30 30 30 30 30 .30

~ o.b o.b 0,1 0,1 0, tit .. O,1'f1t

\II"" (0)
1,0 bO ? ?( '''' 01'0 " .. '" 0 0

\II...... (0) ).

,~ o"t 1 3 1 3 1~ 1 'J. ,~ ~) 1 ,

·to
1, 18 28I t .~cu.'. 19 19 19
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Toe~ichting: Het tota~e aanta~ iteraties van een afregeling

is aangeduiq met i ttotaal. Uit dit aanta~ zoekt h et programma

die iteratie, waarbij het foutcriterium de kleinste waarde

bereikt. Deze iteratie is in de tabel aangeduid met itopt •

Bij de direkte schatting heeft het criterium betrekking op

de open loop responsie; bij de indirekte schatting op de

closed loop responsie, onafhankelijk van itopt in het

eerste geval. In veel gevallen blijkt, dat bij de direkte

en de indirekte schatting dezelfde iteratie het beste be-

vonden wordt.

Met de resultaten van itopt is steeds verder gewerkt (plotten,

Fouriertransformatie enz.). Een uitzondering hierop vormt

experiment bi dat uit' een eerder stadium dateert. Hierbij is

zonder meer de laatste iteratie gebruikt voor verdere verwer-

king.

Gegevens betreffende het' gesimuleerde proces (zie ook appen-

dix D)~

.' -20,5:t
b(t)::: 20,0.e

8(w): 20,5' iw + 2 n. 3,ib

Grensfrequentie: 3,26 Hz.

Bij de experimenten a1 tim a4, waarin de direkte en de

indirekte schattingsmethode met elkaar vergeleken worden,

is als ingangssignaal een rUissignaal gebruikt met een

grensfrequentie va.n 12 Hz, daarboven afvallend met ~8dBl

octaaf. Deze frequentie is een compromis tussen enerz;'Jds
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debreedte van het spectrum t.o.v. B(W) en anderzijds

de monsterf~equentie.

Bij l2 Hz geeft het systeem een demping van 12 dB.

In de geval1en b1 en b2 is een signaal gebruikt dat aan

zien1ijk ~aagfrequenter is, n.l. tot 0,65 Hz. Deze lage

grensfrequentie is noodzake1ijk, omdat bij hogere frequen

ties de H.O. in het geheel niet meer in staat is relevante

informatie af te leiden uit het aangeboden signaal. De

frequentie 0,65 Hz is gekozen om aansluiting te verkrijgen

met bestaande literatuur. [2J

Voor verdere toelichting: zie bijlage A.
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5.2. Resultaten en conclusies.

De resultaten, in de vorm van grafische voorstellingen van

de schatting Van de impulsresponsie van proces resp. R.O.

zijn vervat in de figuren a.1.1. tim b.2.3. (bijlage F).

(De letter en het eerste cijfer duiden het betreffende

experiment aan (zie page 49 en tabel op page 50). Elk ex

periment resulteert in 3 figuren: impulsresponsie, overdrach~s

funktie (modulus) en overdrachtsfunktie (argument). Rierop

heeft het tweede cijfer betrekking (resp. 1, 2 en 3)).

~. Vergelijkend onderzoek m.b.v. gesimuleerd proces.

Zie de figuren a.l.1. tim a.4.3.
,...

De getrokken kromme ste~t steeds de schatting bet) voor.

(tijddomeinrepresentaties).

Met een stippellijn is telkens bet), berekend uit de bekende

canponentenwaarden, aangegeven.

D.m.v. een cirkeltje op de verticale as is steeds het punt

~ Ib (t + 0) ... b( t - O)} aangegeven.

Het heeft zin om onderscheid te maken tussen de beschrijving

van de hoogfrequente resp. de laagfrequente eigenschappen van

een proces. In tijddomeinrepresentaties hebben de hoogfre

quente eigenschappen vooral invloed op het verloop in de

buurt van t::; 0, terwijl laagfrequente eigenschappen op grotere

afstand van t:::. 0 meer invloed bebben.

Zander stoorruis.

Uit de figuren a1 en a2 blijkt, dat de beide methodes gelijke

experimentele resultaten geven. Beida schattingen vertonen
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een zekere afwijking t.o.v. het theoretische verloop, vooral

in de omgeving van t = O. Bij de beoordeling speelt mee de

overweging, dat de frequentieband van het ingangssignaal be-,
;

grensd is tot 12 Hz. De invloed hiervan komt vooral ook in

de fasekarakteristieken tot uitdrukking. Theoretisch is hier

een asymptotische nadering tot !~ n- te verwachten. Tot ca.

12 Hz beantwoordt de curve aan de"verwachtingen, doch keert

daarboven terug naar O. Verder speelt ook een rol het feit,

dat bij de afregeling matrixinversie vermeden is, hetgeen for

meel alleen geoorloofd is, indien x(t) l/witl/ is.

Met stoorruis.

Fig. a3 en a4.

Vergelijking van beide figuren Ieert, dat de indirekte methode

betere resultaten geeft. Bij de indirekte methode heeft de

stoorruis klaarblijkelijk nageno'eg geen invloed op de schatting

van b(t) voor t <.0,24 sec., terwijl. daarboven een afwijk1ng

ontstaat. Dit betekent, dat laagfrequente eigenschappen van

b(t) minder goed overeenstemmen met die van het proces zelf.
:",

Gezien hetgeen vermeld is in sectie 4.3. was dit ook te ver-

wechten. De direkte methode levert een aanzienlijk slechtere

schatting Ope Vooral. het aerste punt bij t= 0 is over een

grote afstand naar beneden geschoven.

Opmerkingen.

1. Het rUissignaal is ontleend aan een z.g. telagr~afruis

signeal, dat een 1e orde laagdoorlaatfilter ~asseert

(kantelfrequentia 3 Hz).
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Daze stoorruis n(t) is op zichzelf ongecorreleerd met

het ingangssignaal x(t). In dat geval is de indirekte

schattingsmethode nagenoeg ongevoelig voor stoorruis.

De direkte methode is daar weI gevoelig voor.

1
\ 1 - "'!>{w}J2.Voor deze versterking is afgeleid:

~. We berekenen volgens de resultaten van sec tie 4.3. de
1

ve'rsterking die onzekerheden in B(w) ondervinden bij

de frequentie ol·b, .

Voor f= 0 vinden we voor B(w) een waarde van 1,25 (expe

rimenten a1 en a2).

Dit betekent, dat onzekerheden versterkt worden met een

taktor 5.

~. fig. a.3.1. wekt de schijn, dat de eindwaarde 0 slecht

benaderd wordt (zie het verloop voor t>O,4).

Bij bestudering van de computeroutput blijkt dit toevallig,

slechta bij de geplotte iteratie het geval te zijn.

Bij de computeroutput van de indirekte schatting is dit

niet na te gaan.

b. Schatting van de parameters van de R.O.

Direkte schatting fig. b.l.l. tim b.l.3.

Indirekte schatting fig. b.2.1. tim b.2.3.

Fig. b.l.l. sternt redelijk goed overeen met in de literatuur

(7~ voorkomende figuren. Opgemerkt zij, dat bij eerdere expe

rimenten voor het eerste punt vaak een sterker negatieve

waarde gevonden werd. In de literatuur wordt verondersteld,
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dat het negatie~ zijn van het eerste punt samerihangt met

een zuivere tijdsvertraging. In de voorgaande experimenten

is gebleken, dat bij een direkte schatting het eerste punt

inderdaad naar beneden schuift indian binnen de lUs ruis

wordt toegevoegd aan de uitgang. Bij een rUisvermogen van

60% van het totale ui"t-gangsvermogen blijkt deze verschuiving

echter slechts ca. ~ van de theoretische waarde te bedragen.

Indien men echter in aanmerking neemt, dat een zuivere ver

traging als gevo~g van een reaktietijd in de impulsresponsie

tot ui ting komt, doordat b(t).=. 0 voor t~t'" (t .. = reaktietijd) ,

dan kan de benedenwaartse verschuiving van het eerate punt

gemakkelijk leiden tot een negatieve waarde.

Het zou interessant zijn om dit te onderzoeken met behulp

van de indirekte schattingsmethode, die immers ongevoelig is

voor additieve uitgangsruis.

Bij de mode~afregeling hebben we echter te doen met een ge
lineariseerd model plus een remnant signaal. Dit laatste be

hoeft echter beslist niet volledig ongecorreleerd te zijn met

het ingangssignaal. Er is inderdaad een indirekte schatting

verricht, doch he~aas moet deze als mislukt beschouwd worden.

(fig. b.2.1. tim b.2.3.). De experimenten b1 en b2 zijn ook

moeilijk met elkaar verge~ijkbaar omdat de figuren betrekking

hebben op verschillende situaties. Bij bestudering van de com

puteroutput valt op, dat de spreiding in de schatting van b'(t)

vrij groot is. Vermoedelijk zal verkleining van de ga~n betere

resultaten opleveren.
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Opmerking.

Bij daze experimenten dient in het oog gehouden te worden,

dat de bandbreedte van het ingangssignaa~ aanzien~ijk k~einer

is dan de bandbreedte van de R.O •• nit feit belnvloedt de

schatting zoa~s in sectia 3.4 is afgeleid. Het is niet een

voudig na ta gaan wat precies de invload op de verkregen

figuur is.
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6. Suggesties voor verder onderzoek.

1. Berekening in het tijddomein van de verwachtings

waarde van de misschatting bij de direkte sChattings-

methode.

~. Bestudering van de invloed van bandbegrenzing vanhet

ingangssignaa~ op de convergentiesnelheid vanhet

afregelproces in het geval van modelafregeling zonder

matrixinversie.

~. Bestudering van de invloed van bandbegrenzing en Van

de monsterperiode op de schatting.

~. Vergel.ijking van de schattingsmethodes met resp.

zender matrixinversie. (Bij de schatting aan de H.O.

veroorzaakt de neodzakelijke bandbegrenzing van het

ingangssignaal ook in dit opzicht een belangrijk

prabl-eem).

§. Verbetering van de meetopstelling (on line digitale

rekenmachine) •
. .'"

§. Gecombineerde kleinste kwadraten- en Markovschatting.
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Bijlage A: Meetopstelling - Werkwijze.

De figuren A.l. en A.2. geven een globaal overzicht van de

meetopste~ling. In da ap~aratuurlijst zijn voor zovar relevant

nadere gegevens betreffende de gebl'uikteapparaten opgenomen.

Enkele componenten van de schakeling worden in een sparta

bijlage (D) besproken (verschilversterker, schmitttrigger,

potentiometer, lineair systeem).

Volgens de eerst besproken methode (directe schatting), worden

de te schatten parameters bepaald ufti de signalen e(t) en z(t)

op een zeker tijdsinterval.

B1j de indirecte schattingsmethode wordt gebruik gemaakt van

de signalen x(t) en z(t). In alle gevallen zijn slechts gere

gistreerd de signalen x(t) en z(t). Voor de directe methode is

het signaal e(t) verkregen door x(t) en z(t) van elkaar af te

trekken.

a. Gesimuleerd :groces." fig. A.i.

Voor de verwerking op de digitale rekenmachine dienen de

beide signalen bemonsterd en op ponsband geregistreerd te

worden. Er was slechts een enke~voudige ponser beschikbaar.

Bovendien was de maxbnale ponssnalheid te laag met betrekking

tot de frequentieband van de signalen. Daarom worden de sig

nalen x(t) en z(t) op twee kana~en van een bandrecorder gere

gistreerd bij de hoogste bandsnelheid (60 inch/seconde).

Tevens wordt de uitgangsstoorruis geregistreerd aangezien

de verhouding van het vermogen hiervan tot het vermogen

van z(t) bij de beoorde~ing van de kwaliteit van de afre

geling van belang is.
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Om ervan verzekerd te zijn, dat overeenkomstige monsters

van beide signal.en corresponderen met hetzelfde tijdstip wordt

voor het uitponsen op een vierde kanaal een s~ple command

(blokgolf) opgenomen.

Voor het achtereenvol.gens uitponsen van x(t), z(t) en n(t)

worden deze signalen vertra~d gereproduceerd en toegevoegd

aan een digitale voltmeter. Dit apparaat vervult twee fUnkties:

a. Monsternemen

b. Ana~oog-Digitaal.conversie.

Het monsternemen geschiedt op commando van de vooraf opgenomen

blokgolf. De Digitale Voltmeter vereist als sample-command een

positief gaande stap van 8 a 10 v, stijgtijd maximaal 2ps.

Met een Schmitt-trigger wordt het signaal van de band in de

gewenste vorm gebracht.

Voor een juiste werking van de Voltmeter is vereist, dat tijdens

het monsternemen bet te meten signaal niet door nul gaat. ~Elk

monster is het gemiddelde over 20 ms. Vooraf wordt het teken

bepaald. Indien gedurende deze periode een nuldoorgang plaats

vindt wordt een foutief getal afgegeven). om nUldoorgangen te

vermijden wordt aan de te meten signalen een voorspanning ge

geven. Bij de verwerking op de rekenmachine wordt deze voor

spanning afgetrokken. Een print-out converter zorgt tenslotte

voor parallel-serie-conversie en codering van de representatie

van elk monster, alsmede voor het in bedrijf stellen v¢Ul de

ponser.
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De toegestane grootte van de signa~en wordt in eerste

instantie bepaald door de nominale spanning van de tape

recorder, t.w. ~ 1 V eff. Als meetbereik van de digitale

voltmeter wordt nu gekozen 2,300 volt. Daarmee wordt da

nominale spanning van x(t) en z(t) t 1,150 volt (rond aerde)

en de voorspanning+l,150 volt. De beide ruisgeneratoren

(ingangsruis en stoorruis) worden zodanig afgeregeld, dat

x(t) en z(t) steeds binnen de grenzen blijven.

Nominale spanning Philbrick versterkers: 10 volt.

Het gesimuleerde proces is een 1e orde systeem met kantel

frequent;i.e 3 Hz, daarboven een afval van 6 dB per octa,af.
;

Voor de frequentieband van het stuursignaal is gekozen

0,02-12 Hz. De onderste grensfrequentie is de minimale

onderste grensfrequentie van het gebruikte bandfilter. Bij

de bovenste grensfrequentie geeft het systeem reeds een

demping van 12 dB. (Afval van het filter buiten de doorlaat

band: 18 dB/octaaf).

Als monsterfrequentie is gekozen 64 monsters/sec. (proces-

tijd).

Volgens het bemonsteringstheorema is de maximaal toegestane

frequentle dan 32 Hz. Hiermee is extra speling verkregen

voor een fijnere representatie van signalen tot 12 Hz.

De maximale snelheid van de ponser bedraagt 4 volledige

getalponsingen per seconde (1 getalponsing'::. 4 cijfers +

1 teken'to einde 'blok symbool). De gewenste monsterfrequentie

is 64 monsters/sec. De taperecorder moet dus een vertragirig
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geven van l6 maal:

""Weergave

Opname snelh.eid taperecorder: 60 inch/seconde (maximale
snelheid)

~ inch/seconde.
. 7

(De minimale bandsnelheid bedraagt ~/8 inch/sec.)
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Resume en aapvUlling Dimensionering.
i.

'§Q§!lDin,p:en:
~~I

Nominale spar-ning taperecorder : ~ 1 Veff.
>

Meetbereik~digitale voltmeter 2,300 volt.
i

Nominale sigi'llaalspanningen t 1, 150 volt rond aarde.

Voorspanning + 1,150 volt.

Nominale spanning versterkers !10 volt.

Blokgolfgenerator : t 1 volt.

Schmitt-trigger:

ingang

uitgang

Vermogen stoorruis

Freguenties:

Gesimuleerd proces:

kantelfrequentie

afval

Stuursignaal x(t):

frequentie-band

afval

Stoorruis

Bemonstering:

Monsterfrequentie

Ponser

Benodigde vertraging

~1 volt.

0-10 volt, 2~s. stijgtijd.

o resp. 100% van het vermogen

van y(t).

3 Hz, laagdoorlatend.

6 dB/octaaf.

0,02-12 Hz.

18 dB/octaaf.

: zie apparatuurlijst.

64 monsters/sec.

4 monsters/sec. (maximaal)

16 maal.
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Bandsnelheden:

Opname

Weergave

Geleverde vertraging

60 inch/sec. (maximaal).

~ inch/sec.

16 maal.

Remnant, 'niet toegankelijk.

c. Human Operator. fig.A.2.

De werkwij ze is geheel gelijk aan die in het voorgaande

geval. Afwijkingen in de dimensionering t.o.v. de schatting

aan het gesimuleerde proces (zie: Resume Dimensionering);

.§panningen:

Vermogen stoorruis

Freguenties:

Gesimuleerd proces

Stuursignaal x(t)

frequ entieband

afval

Stoorruis

Bemonstering:

Monsterfrequentie

Ponser

Benodigde vertraging

BandsneTheden:

Opname

Weergave

Geleverde vertraging

vervangen door H.O.

0,02-0,65 Hz.

18 dB/octaaf.

Remnant~ niet toegankelijk.

8 monsters/sec.

4 monsters/sec. (maximaal).

2 maal.

60 inch/sec.

30 inch/sec.

2 maal.
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~ij la~: ill2.I2ar atuur •

1. Ruisbron voor ingangssignaal.

Random signal generator. type R.G.77.

T.H.E. ER. RR1.

2. Laagdoorlaatfilter:

Krohn-Rite. Band-Pass-Filter-model 330A.

T.H.E. ER BF 2.

B 1.

Low cutoff frequency 0,02 Hz.

High II II 0,65 resp. 12 Hz.

3. Verschilversterker.

Ph ilbrick. EP 85 AU.

4. Voedingsapparaten:

Deltb Elektronika D 015 - 1,5.

5. Taperecorder: Ampex FR 1300.

l".M. - sy steem.

6. Blokgenerator. Feedback Ltd.

Test Wave-form Generator. type TV~ 100.

(vo,or sample command) T.R .E. ER.OR.40.

7. Digitale Voltmeter: Solartron. LM 1420. (bereik 2V).

T.H.E. bR. VD. 02.

8. Print out converter: Peekel, type PP9BA3.

9. Voor stoorruis:

Solartron Random Signal generator B01227 T.R.E. ER.GER.05

Instelling: 32 cycles per second.
Crest factor: ~
Number of iteration: 32.
Amplitude: 10.

10. Voor simulator:

Philbrick versterkers P65 AU.
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Bijlage C: Schakelvoorschriften.

De ponsap~aratuur (print out converter en ponser) is zeer ge-

voelig voor stoorspanningen die via de voeding en vooral. de

aardl.eiding binnenkomen. Aau de aarding moet dan ook extra

~org besteed worden: het ontstaan Van aardlussen bij het ver-

binden van de apparatuur dient vermeden te worden door zoveel

mogelijk gebruik te maken van een centraal. aardpunt; de aard-

contacten aan de stekers kunnen daarom in het algemeen niet

gebruikt worden.
,

Indien geschakeld volgens onderstaande voorschriften is de

apparatuur redel.ijk ongevoelig voor storingen:

Digitale Voltmeter

Meetingang

Voeding zonder randaarde.

lage zijde aan centrale aarde.

PUls-sample-ingang: common lijn aan centrale aarde.

Delta voedingsapparaten: voeding zonder randaarde.

common lijn aan centrale aarde.

PUlsgenerator : voeding zonder randaarde.

O-lijn van de uitgang naar centrale aarde.

Ampex

Oscilloscoo,p

Print out converter

Creed ponser

idem.

: idem.

: voeding met randaarde J zo dicht

mogelijk bij centrale aarde.

idem.
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Bijlage D: Verschilversterker.
100k 2.k\-

fig. D

Versterker: Philbrick P45A.

Nominble signaalspanning: 10 V.

De beide ingangen e1 en @2 worden niet verder dan tot 1 volt

uitgestuurd.

M.b.v. de regelbare weerstanden kan de rejectiefaktor zo

groot mogelijk gemaakt worden. Tevens is de versterkingsfaktor

nauwkeurig in te stellen op 1.

Schmitt-trigger.
f" ,. JL

r---r-------.--~...--_.c:::::::J-...- + 1 SO ".

2. k" 1 k

41"
'''i. k

IQ{"JA,,,
10 " uit

fig. D 2.

Ingang: blokspanning, 0 -.1 volt.

M.b.v. de ~otentiometer kan de omklapspanning ingesteld worden.

Ui tgang: blokspanning, 0 - .. 10 volt, stijgtijd < l;-s.

Voldoet aan de eisen voor het triggeren van de digitale voltmeter.



Potentiometer.

- 7~ -

+fS V.

D 2.

•
"-It
,'100 Ie. •

~,
•.a·v.

fig. D 3.

Fig. D 3. stelt de potentiometer voor die door de H.O. d.m.v.

een hefboom bediend wordt. De be~asting is gest1ppeld weer

gegeven (ingangsweerstand verschilversterker).

De gehele schakeling bes~aat uit een potentiometer, aan beide

uiteinden in serie met een vaste weerstand. De verhoudingen

zijn zo gekozen, dat bij een hoekverdraalng van de hefboom. .

van ongeveer 30 op de ~oper een spanningsvariatie van 1 volt

optreedt.

Bij de gekozen weerstandswaarde bedraagt de dissipatie niet

meer dan ~ Watt, terwijl de belasting geen merkbare invloed

heeft op de lineariteit.

Ala potentiometer is een draadgewonden type gekozen.
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PrQ£~ssimulator.

r---------- - ---1
I

-(t) I :z.(~)x(t) JO. e(t) I~ " (t) ~(t) .~.,. I
+ 'C; V

I !> (w) '-l)f I
I

I IL ___ :- ________ -I

fig. D 4.

Uk

elt ) n k ~(t) 11k ~(t)

V1 en v
2

: Philbrick,
P65 AU.

fig. D 5.

Om de in de secties 4.1. en 4.2. besproken methodeS met elkaar

te vergelijken is een lineair 1e orde proces gesimuleerd.

Fig. D 4. geeft een overzicht van de gehele schakeling waarvan

het bekende proces deel uitmaakt. Het door een stippellijn om

vatte gedeelte is gedetailleerd uitgewerkt in fig. D 5. De

vermelde waarde van de terugkoppelcondensator is niet de nomi

nale waarde van deze component, doch de met behulp van een mee~

instrument nauwkeurig bepaalde waarde.

Achter het 1e orde systeem bevindt zich een inverter, die de

tekenomkering van het systeem ongedaan maakt en waar tevens de

stoorruis toegevoegd kan worden (t.a.v. de stoorruis is het

teken van geen belang). De terugkoppelcondensator van 1000 pf

voorkomt parasitair oscilleren.

De overdracht van e(t) naar yet) s~ellen we voor door

B(VJ) resp. b (t) •
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Er ge1dt:

B(w)= -
1 1---.

i~+ oJ-....c.
~c

met R =33 k 1'\..

en C =.1, 481'"F.

We vinden dan:
_1_ _ ~.)
~c - ,-,0,5

Grensfrequentie: f g= 3,26 Hz.
1

Tijdkonstante :t'=RC:::. ~O,5' sec.::=. 4,875 sec.

B(1.\);, - 20 5 1.
, • i"'-t-1.1T. 3.~b

In het tijddomein:

.t • .!.. .'lo.~t
b(t)=- Q:C . Lilt =: 20,5.e

Enkele karakteristieke waarden:

b(O)

b (-r)

20,5
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Bijlage E: Het Programma.

De gegevens op de ponsband, vervaardigd zoals beschreven in

bijlage A, worden m.b.v. een programma,geschreven in Algol 60,

verwerkt op de digitale rekenmachine EL X8. Het programma kan

uitsluitend in het T.H.E.-systeem van het Rekencentrum van de

afdeling Wiskunde verwerkt worden. (Verwerking volgens het

alternatieve z.g. M.C.A.-systeem is dus niet mogelijk).

Het progr~a maakt gebruik van de plotter [9] en van een

m~gneetband van het systeem EL X8.')

Globaal gezien verricht het pr·ogramma de volgende functies:
i:1. Invoer van informatie

~. Modelafregeling

~. Fouriertransformatie

1. Ev. berekening v.d. open-loop parameters uit de closed

loop parameters. (indirekte methode).

'). Voor het gebruik van de magneetbandunits is nog geen

beknopte handleiding beschikbaar. Enkele opmerkingen

hierover volgen aan het eind van deze bijlage.
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!. Invoer van informatie.

In deze fase van het progr~a worden de volgende

functies verricht:

a. Inlezen.

b. Vertalen.

c. Interpreteren van de inputband.

d. Foutdetectie.

e. Transport naar magneetbandgeheugen.

De aehca~~e Creedponser maakt gebruik van een 8-gats code,

in tegenstelling tot de norma~e leesprocedures van het

systeem EL X8. Bovendien wijkt de getalrepresentatie op

enkele punten af:

Het teken komt achter het getal; de codering van ~en - teken

zijn verwisseld t.o.v. de M.C.-flexowritercode (deze afwij

king behoeft geen correctie); na het teken wordt een woord

einde symbool geponst (ponsing in achtste gat). Het eerste

deel van het programma verzorgt de aanpassing op deze pun

ten van beide systemen. Tevens worden enkele soorten fouten

gedetecteerd en gemeld via de regeldrukker. Detecteerbare

fouten zijn: overschrijden van het meetbereik van de ciigi

tale voltmeter, nUldoorgangen, fouten tegen de code,

ongelijke aantallen monsters van beide signalen.

Voorts worden in deze fase achtereenvolgende delen van de

inputband geinterpreteerd ale ingangssignaal, uitgangs

signaal resp. uitgangsruis. Voor dit doel dient de input

band een voorgeschreven lay-out te bezitten: geen tape

feed tussen de getallen 6ie behoren tot hetzelfde signaal,



- 76 - E 3.

tape feed met een lengte van tenminste 1 blanc als scheiding

tUBsen de verschillende signalen.

Alle getallen worden stuk Voor stuk getransporteerd naar

een magneetbandgeheugen. De verschillende "groepen" op de
~~

magneetband worden gebruikt als "open" arrays': er wordt

gebruik gemaakt van het feit, dat de lengte van een groep

niet in een declaratie vastgelegd behoeft te worden. Daar-

door is het niet nodig het aantal getallen op de inputband

vooraf te tellen en dit getal. als programma parameter in te

voeren. Dit tellen geschiedt nu tijdens de uitvoering van

het programma, terwijl de betreffende arrays in het kern-

geheugen in een "binnenblok" gedeclareerd worden.

Tenslotte wordt in dit binnenblok de informatie getranspor

teerd van de magneetband naar het kerngeheugen.

2.Modelafraggling.

Door het instellen van.een programmaparameter kan bepaald

worden of hetzij de direkte re tzij de indirekte schattings

methode gevolgd dient te worden. In het eerste geval wordt

uit in- en uitgangssignaal het verschilsignaal berekend.

Het aantal elementen van de parametervector, de lengte van

de in een iteratie beschouwde tijdreeks en de versterkings

faktor kunnen eveneens m.b.v. een programmaparameter

ingesteld worden.

Na elke iteratie wordt de te minimaliseren functionaal be

paald (£T.r , zie fig. 7), uitgedrukt in procenten van ~T~.

Om de kwaliteit van de afregeling in een getal uit te drukken

wordt deze procentuele misafregeling afgetrokken van 100.
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Aldus correspondeert 100 met een zeer goede afregeling,

terwijl lagere waarden een minder goede afregeling aangeven.

Na afloop van het iteratieproces wordt de beste afregeling

uitgezocht (de iteratie mt de kleinste misafregeling). Met

dit resultaat wordt verder gewerkt.

Afhankel.ijk van de instelling van de betreffende programma

parameter is nu de open loop resp. closed l.oop impulsrespon

sie geschat. In het eerste geval wordt het resultaat geplot.

3. Fouriertransfo,rmatie.

D.m.v. Fouriertransformatie wordt uit de verkregen schatting

van-de impulsresponsie de frequentiedomein-representatie be

paald. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een procedure die

met inachtneming van het bemonsteringstheorema een bemonster

de tijdsfuncti.e transformeert tot een bemonsterde frequentie

functie:

Bij beschrijving van verschijnselen in'het tijd- resp. fre

quentiedomein moet volgens het bemonsteringstheorema gelden

(tijdsfunctie bemonsterd):

Tijddomein : monsterperiode T sec.

FreQ~~domein: bandbreedte VHz. (n.l. van -ir Hz tot

to tr Hz) •

Omgekeerd geldt indien de frequentiefunctie bemonsterd is:

Tijddomein: tijdsduur van de functie: p.T sec.
,

Freguentiedomein: monsterperiode ;;r Hz.

Hierbij doet zich echter het volgende praktische probleem

voor. Van de frequentiefunktie wordt de absolute waarde
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gep~ot. Dit kan dubbelzinnigheid introduceren indien door

de monsters een kromme getrokken moet worden. Bovendien kan

de plotter slechts een tweedegraadsbenadering toepassen.

(De hoek tussen de verbindingslijnstukken van opeenvolgende
o

punten mag niet groter dan 20 zijn). Daarom is de mogelijk-

heid geschapen om bij de Fouriertransformatie te interpoleren.

De interpolatiepunten worden ook weer verkre-

gen door het uitrekenen van de Fourierintegraal. Het aantal

interpolaties tussen twee punten is weer m.b.v. een programma

parameter eenvoudig in te stellen.

Van de aldus berekende (complexe) frequentiefunktie wordt de

absolute waarde alsmede het argument berekend en geflot.

De T.H.E.-Algolprocedure voor de berekening van het argument
n 'itberekent de hoofdwaarde van het argument tussen - C}, en 't' ~ •

Zonder verdere voorzorgen zou de geplotte curve sprongen ver-

tonen indien de faseverschuiving buiten + It
- 2. komt. Dit

wordt voorkomen ~t een verschuivingsprocedure.

4. Indien de inairekte schattingsmethode is ingesteld wordt uit

de tot dusverre verkregen resultaten de open-loop overdrachts-

funktie berekend en hieruit door inverse Fouriertransformatie

de open-loop impulsresponsie. Voor het verschuivingsproces en

het plotten van de overdrachtsfunctie wordt gebruik gemaakt

van een reeds eerder doorlopen deel van het programma.

De volgorde van inlezen van data is:

1. tijdreeksen (op een band, gemerkt met Ll).

2. programmaparameters (aparte band). (1lJ. ~ toea"d).



- 79 -

Vo~orde programmapar~eters~

E 6.

dt ; n m ; ddt; g.; loop; delay;.

,"
\

Hierin is

dt monsterperiode.

n lengte tijdreeks van 1 iteratie (aantal monsters).

m afmeting parametervector (id.)

ddt aantal interpolaties bij Fourierprocedures.

g versterkingsfaktor

loop : direkte (= 1) of i,ndirekte (* 1) schattingsmethode.

delay niet meer relevante parameter. Hiervoor dient

steeds de waarde 0 gekozen te worden.
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Reservering Magneetband.

Op verschillende plaatsen in het programma wordt een

magneetband van het systeem EL X8 aangeroepen.

Identificatiegegevens:

Reelnumrner: 230

Label: <prinsen 1-

De label fungeert als sleutelwoord.

Door het invullen van de label is de band permanent

geblokkeerd en kan alleen gebruikt worden:

~. indien reelnurnmer en labelwoord bij de aanroep in

het programma vermeld worden.

g. indien op het formulier, dat bij het programma moet

worden ingeleverd, het reelnummer vermeld is.

Indien de bandreservering niet langer gewenst is (b.v.

omdat het programma niet meer gebruikt wordt), dient de

blokkering ongedaan gemaakt te worden.

Hiertoe kan het volgende programma dienen:

L Elgol 06212791 prinsen,O,O,l

gegin OPENTAPE (230, ~ prinsen;) ;

CLOSETAPE (230,true);

end

progend

Van het vrijgeven van de band (door inlevering van het

bovenvermelde programma) dient mededeling gedaan te worden

aan de.programma-administratie van het Rekencentrum.
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Indien later om een of andere reden het programma nogmaals

gebruikt moet worden, moet een nieuwe band aangevraagd worden.

Het Rekencentrumwijst dan een reelnummer toe; de gebruiker

geeft een label Ope

Vervolgens dient het programma gecorrigeerd te worden:

reelnummer en label moe ten, waar zij in het programma voor

komen, aan de nieuwe situatie aangepast worden.

Dit betreft alle instructies inzake de bandunits, t.w.:

OPENTAPE (230, ~prinsen»

WrlITEPOSITION (230, ----- )

WRITETAPE (230, ------ )

READPOSITION (230, ------ )

READTAPE (230, ------- )

Zie de regels 14, 21, 22, 37, 149, 150, 151, 153, 156, 157,

158, 159 volgens de door het systeem geproduceerde listing

(niet de in het verslag opgenomen listing).
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aCt) :- x(t)-z(t)

Modelafregeling
Bepaalo(t) resp.ol(t)
Uitvoer via regeldrukker

Zoek de beste afregelin

Fouriertransforrnatie
Bepaal B(w) resp. BI (w)
Uitvoer via regeldrukker

E 9

Plot lB(w)1 en
arg\B(w)l: k.f

B(w):= B I (w)
l-B I (w)

Regeldrukker: b(t)
Plot b( t) •

ft owdiagram
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o ~l 06212791 prinsen ,0,1,1
bei!licOJIIIlent 0621 2791, PRINSEN, Modela1"regeling,
-- -- eerst t1jdreeksen 1nlezen, daan1a programaparaaeters:

dt : JIlonsterperiode,
n : lengte t1jdreeks VIIJ1 1 1terat1e,

I) II : a:f'm. parameterveetor,
ddt: aantal interpolat1es,
g : versterk1ngsf'aetor,
loop: wel (=l) of: n1et (il) attrekken van in en uitg. sign.
delay: ges1m.uleerde vertraging;

10. _ int,ser groep, a,b,ddt, 1, .1, k, kn, kx, ky, kr, 1, la, ., .1, ~,
n, pu", pos, bere1k, loop, delay;

real g, dt, vx, Yy, vr;
boOIean eyfers, pos1t1ef', ruis;---

.1 := .1+1;
3f.---.par := ~r + 1;

L7: b:= 10 x b + a;
a :... OCT1;
§oto min;

PRIN'l'l'EXT({:tngangss1gnaal.:}); NLCR;
OPENTAPE(230, {prinsen:});
groep := -1; '.1 := 0;
f¥<IPPATA( l); INIPATA( l);
a := OCT1;
ruis := true;

SoO LO: groep:=-grQep + 1;
par := pos := bereft :- 0;
WRITEPOSITION(230, groep, 0);
WRITETAPE(230, 0);
1 := 0; eyfers := true; pos1t1et := false;

1'; Ll: b:= 0; --- ~

12: if' a "" °V a = 128 then b~ a :- 00r1; gir 12 end;
JIlin: II' a = 64 then b~1Db::-=1); 1 := 1+1; ~ L3 ena;
plus: n a "" 112-~enbeiIn 1 :"" 1+1; pos1t1ef' '!:-truej'-j)os := pos + 1;

- - -- -- SPACE( 6); §2to I.3 end;-
10 nul: if' a = 32 t.hen b~in a := 0; ~to L7end;-

II' a ... 1 v-a-: ~-V-a I: 4 Va = '-va :-a then §oto L7;
11 a "" 19 V a = 21 V a = 22 Val: 25 t.hen-begin-ii-:= a - 16; ~to L7 end;
II' a =-1 t.hen b~1n PRINrTEXT(fgeen UItgangsnrl.s, e1nde inputbanctt);--
-- -- - - ruis := f'alse; 'loto L8 end;----- ~--- ---

f'o _.

L3: if' .1 +4 then !?=s!!! eyfers :- f'alse; SPACE(6); end;
_.~- .-WRITEl'APE'(2~~, 'O}; - -

if b < -2300 t.hen b~ bereik :... bereft + 1; SPACE( 6) ~;
n gr(;ep I: °vgroep :-1 then FIXT(4,o,b);
b:= J := 0; -

.~ 1.4: a:= OCTl;
f Ie~. if' a ... 128 t.hen ~~to 1.4;

!~ a +°~FiotOiiul;
NLCR;
if' pos1t1ef' then b~. PRINTl'EXT({aantal nuldoorgangen: *);
-- -- - FIXT(3,O,pos) end

else PRINTrEXT({geen nuldoOriangen.~);
if eyfers t.h~RINTl'EXT({getaleompos1t1esgoed. )
- elSe PRINTrEXT(fgetaleompos1ties f'ou ) ;
PRINT.rEX!r({aiiital f'out1eve symbolen:*) j FIXT(4j O,PLr);
PRINTrEXT({aantal getallen bu1ten meetbere1k: .;r); FIXT(3,O,bereik)j

\
<
>
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ff'.. 1t groep ... ° then b!§!n kx := 1;
-- - - - CARRIAGE(2); PRIN'rrEXT(~tgangss1gna&l.:f.);

NLCR; §oto Lq

it groep ...-

'0 _

end"-'1 ~~ E§~ ky := 1;
____ _ CARRIAGE(2);

PRINTTEXT(ikx ::r *); FIXT(5,O,kx);
PRINTrEXr({ ky'" *); FIXT(5,O,ky);
k := it kx < ky then lac else ky;
CARRIlGE(2); PRImExT({UItimgsruis: *); §2~ LO

,~- ~~;----------CARRrAGE(2);--

kr := 1;
PRIN'rl'EXT({resterende symbolen:j.);

L5: a:= OCT1;
'0__ __ it a = ° then ,62to L5;

11 a • -l-then goto L6;
ABSFIXT(3,o:ar;-goto L5;

L6: PRIN'rl'EXT({geen:j.)r-

W: NEW PAGE; PRINTrEXT({totaal aantal Bmsters: k=l); FIXT(5,O,k)j
}f' __ dt :=- READ; NLCR; PRINT1'EXT({.onste~eriode: dt=*); FIXT(2,3,dt);

NLCR; PRINTrEXT({duur opname (1I1n.):l); FIXT(l,3,(kXdt)/60)j
n := READ; NLCR; PRINTrEXT({a8.ntal monsters per nm: n=*); Fln'(4,O,n)j
m := READ; NLCR; PRINTrEXr(~. plrametervector: m=*); FIXT(3,O,.);
ddt := READ; NLCR; PRIN'rrEXT(faantal tour1erinterpolat1es: ddt=*);

FIXT(2,O,ddt);
g := READ; NLCR; PRINTrEXr(~ersterK1ngstactor: g=*); FIXT( l,2,g);
loop := READ; NLCR;
it loop = 1 then PRINTrEXT(1:uitg. sign. wordt atgetrokken van 1ng. s1gn.*)
- else-~RINTrEXT({1n- en uitg. sign. worden niet van elkaar

-- afgetrokker4) ;
delay := READ; NLCR;
PRINTTEXT({gesimuleerdedelay(in aantallen monsterperioden):*);

FIXT(2,O, it loop fl then delay else 0); NLCRj- --- ~--

kn := k:n; 1 := kn X n; 1m := 1 + m - 1; .1 := ~lj'0 ..... mel := (iii-l)X(ddt+l);

~~ !..~ !!!!l xl [-m+2 : it k > 1m th~ k e!.!! 1m], y[ 1 :k],
b[O:kn, 1 :mJ, yl [1 :nT; gradTl :m], max1t[l :kn],
Xit[l :n, 1 :m], modz1[O : md], argd[O : ad], R[l : kn];

!~~~ 1, j, it, itt, 1tl, nrb, nrg, 1tmax, jmax;
. r xx, yy, rr, p, el, e2, maxglob, zmax1t, Rmax;
=2~~~ a:zal d[O : md], bt[O : ml], btt[O : md];

~ trocedU!.! MAX(X1, 1, 8, 1DILx) J !'!&.1: Xi, 8; ~~!e! 1, 1.max;
eai ,.., real x, xl;

_&::, ~-
~ := 1; x := Xi;

100.. to! 1 := 1 ~tel? 1 ~~! 8 do
15eg1n xl := XI; it xl > x then bll!a1 n x := xl; 1max := 1 end
--~- -- --~ --ena.;
MAX := x

!!!~ MAX;
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lOS- E..1"2ced~! FClJRIER(xt" xt" B" dt" ddt);
.!nte§=r n" ddt;
real dt;
r-§pl~ !rral xt" xt;
comment a?m'etingen: xt[O : n-1] en xt[O : (n-1 )X(ddt+1)]j

1to ~ .!nteie!~k" n1" ddt1" nd;
reirarg" argi" argJ" J" n2;nr:= n-1; n2 := n1/2; ddt1 :- ddt + 1; nd :.. n1xddt1;
arg := -2 X 3.14159265 / nd;
for k := 0 .:?~';R 1 tmtil nd do

t1~_._ tiegin xt[k] := 0; - -
-- J := k - nd / 2;

argJ :... arg X J;
for i := 0 st.;R 1 until nl do
ti~in argi :: arg{'XIj'

t\o - xt[k] := xt[k] + xt[i] X coa(cos(argi)"s1n(argi»
end i;
X'fTk] := xt[k] X dt;

end k;
end FdmYER;-

,tf' Eroce~ FClJRIERINVERSE(xt" xt" n" dt" ddt);
int,;§.:! n" ddt;
real dt;
coi'nElex arral xt" xt;
comment a?ietingen: xt[O : (n-1 )X(ddt+l)] en xt[O (n-l )X(ddt+l)];

"0 bee .!nte~~k" nd;
rei'rarg" argi" argk." nd2;
'Ii'd"":= (n-l)x(ddt+l); nd2 ::a nd/2;
arg := 2 X 3.14159265 / (nd X (ddt + 1»;
for k := 0 stel? 1 until nd do

",. - §.:e xt[k]~ 0; - --
argk := arg X k;
for i := 0 et.;R 1 until nd do
~i~ argi :; argkxTr- n~j;

xt[k] := xt[k] + xt[i] X caa(cos(argi)"sin(argi»
...O~ _ endi;

xtTk] := xt[k] / (nd X dt)
endk

~ FcimIERINVERSE;

Eroced~_e VERSCHUIF (arg" n1" n2); !,1"1"!l arg; inte~er n1" n2;."or-::-'.. begin ~nt.:§er i" k; _real v; lir_-- ~-:= Uj

for i := nl+l steR 1 until n2 do
~~ arg[i] ::-arg[ir+k: X ~8318;

v :- arg[i-1] - arg[i];
It'O- if abs(v) > 3.14159 then

tie§in arg[i] := arg[~ sign(v) X 6.28318;
- k :- k + sign(v);
end

end i --
,5'" .. .. ._ end vERSCHUIF;--

l1b!.'!37 PLC11'AXIS" MAIKEDCURVE" SCAlE" PLC11'AXIS2" PIDrPICTURE" PIlJrl'EN;

.,
\
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"0 _."

I~._.-

11') .

''0 ..

WS:

xx :-= yy :- p :- vx :- vy. :- vr :a n- := 0;
tor 1 := -lll + 2. ,!teE 1 \Ult1l lB do xl [1] :- OJ
tor 1 :101 0 step , \Ult1lT:n do - .
tor j := , !tep , \UltU m~ bl1,j] :.. OJ
RE'ADPOSITIONt~30, <5';1T j

tor 1 := , !~E ' until k do x, [1] := READl'APE(230) j
READPOSITION 30, 'l"";'1'1' j -
tor 1 := , step , until k do
begin y[1] :;-READrAPEt230IT yy := yy + y[1]j
----- it loop = , then x'[1] := xl[1] - y[1]j xx :- xx + xl[1]
end; -- ----
READPOSITION(230, 2, ,) j

.!! ruis~ ~§!!! !2! 1 := 1 steE 1 until kr do
___. ._. .. _ rr:= rr + ~(230IT

READPOSITICfi(230, 2, 1) j

tor 1 := , steE 1 \Ult1l kr do
--- vr :.. vr + (REAiJrAPE(23~ - rr / kr)~

end else b!§!n vr := rr := OJ kr :.. 1 end;-- -
, UNITSFREE;
it loop +1 A delay +0 then
~ tor 1 :- 0 steE ' until k - delAy - 1 do

- y[k-1] := y[k-1-aeYaY]j -
~!: 1 :.. , !t!E 1 ~! delay ~ y[1] := 0

endj .
xx:= xx/kj YY := YY/k;
tor 1 := , step , \Ult1l k do
§~n x, [1] := x, rrr:-xx;Vx :1:1 vx + xl [1] +2;

y[1] := y[1] - ~j vy := vy + y[1] ~ 2j
P := P + x'[1] ~ 2

end 1;
~RRIAGE(2);
PRINTrEXl'(£;rmogen 1ngangss1gnaal: :}) j FID1'(3,2, vx/k) j
PRI~( ermogen gestoord uit.g. sign.: :}) j FIDl'(3,2, VY/k) j

- PRINTrEXT( svermogen: :}); FID1'(3,2, vr/kr) j

p := g X k / (p X n X dt)j
CARRIAGE(2); PRINTrEXT({pu'8Jl.etervector, g=:}) j FIXT( 1, 2, g) j

tor it := , step' \Ult1l kn do
begin .CARRIAGEt~)j

ffi:= it - 'j itt := it' X nj
AESFIXT(2,0,1t) j NLCRj

comment matrix Xit 1nvullen;
?Orr:= , st!R ' until n do
--- for j ::-, 3jR-'Unt1rm do

- Xit[1, := X'i1!tt +1 - j + ']j

comment zoek bet uitgangss1gnaal voor deze 1terat1e en
--be~ de atw1Jkingj

e' := e2 := OJ
tor 1 :=., S~!E ' \Ult1l n do
~~ y' [1]-:= y[1"'-::-y[1tt + 1]; el := el + y[1] +2j

tor j := , rep' until 11 do
YlI] := y[1 - Xitrr:J1 X b!1t',j] x dtj

end 1j e2 := e2 + y[1] ~ 2-
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'10

WSEIND:

.. tor .1 :11:1 1 Sj!R 1 until Ja do
t)e§!~ grad[J := 0;-- -

tor 1 := .' step , until n do
grad[j]. := gma.[j]+X1t[1;'J] X y[1];
b[1t"j] :;11 b[1tl" .1] + p X grad[J l;

1.1"------.. FI)Cl1(2"4,,b[1t" .1])
end .1; NLCR;
PRINTmcr'({max::t) ;
max1t[1t] := MAX(b[1t,j], .1" M" nrb);
FIXT(2" 4" max1t[1t]);

t u _......_. ncR; PRIN'l"l'E}Cr({energie llnea1r dee! (in proc. van totaal):
volgens vorige schatt1ng:*) j

FI)Cl1(2"1,, l00-(e2 / e1) X 100);
e2 := 0;
tor 1 := 1 s~~ 1 until n do

I U' _. 15eifn tor .f:= 1 stei-l' untIl 1Il do
_. -- -- YiT1] := y1Tll - Xi-m;J] X-b[1t,j] X dt;

e2 := e2 + y1 [1] ~ 2
end 1;
ilLeR; PRINTrEXT({ energie l1nea1r deel (in proc. v. totaal)

no .. ._....._... __ volgens deze schatt1ng:t.);
R[1t] := 100 - (e2 / e1) X 100; FIXT(3" 2, R[1t]);
~.2- it;

"f' _

ta.. _

maxglob := MAX(max1t[1t]" it" kn" nrg);
NLCR; PRINTrEXT(~obaal mx1mum:*);
FIXT( '" 4" maxglob);
Rmax := MAX(R[1t]" it" kn, 1tmax);
CARRIAGE(2); PRINJ.Wl'En'({beste atregel1ng: nr.:t); FI)Cl1(3,O,1t1ax);
it loop = 1 then
i5!arPICTURE(tI=T)Xdt" b[1tmB.x" 1], 1" ., 3, -1, 0041" 0"

_ (m-l)xdt" 300, 2400" ~t (sec. )*, -3, 3, 400, 1600,
{h(t) (1mpulsrespons1e)*);

NEW PAGE;

PRIN'rl'EXT( iFouRIERl'RANSFORMATIEt); ncR;
it :-= 1tmax;

tic" E~ tor .1 := °!~el? 1 un~!! m-1 ~ bt[j] :- b[1t, .1+11;
rothuER(bt" zI, m" -at, ddt);

LOCP: tor j := ° st~ 1 until md do IlOdz1[j] := mod( z1[J]);
;;mx1t := MAXlniodzm=T], j;-md+1" Jmax);
ABSFIXT(2" 0" it);

1 fo "'" -. PRINTrEXT( {maximum voor normering:*);
FLOT(4" 1"zmax1tY;
NLCR; PRINTrEXT(1m0dulus:t); ncR;
tor j := ° stel? 1 until md do modz1[J] :"" IlOdz1[JlLz-.x1t;
?Or j := °ste~ ddt+T-Unt1l-iDd do FI)Cl1(1,4,llOdz1[J]); NLCR;

t~,. PRINTl'E)Cl1({ar~ent:*) ;--m:cR; --
tor j := ° stel? 1 until md do
--- argz1[jJ-:= arc-tinr1m(zITj])/re(z1[J]»;
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tor j := 0 step 1 until lid do .
E!2n it reTZITj])<"O-thenargz1[j] := argz1[j] + 3.14159;

100 _._ __ __It re(z1[j]) > 0 A"1m(z1[j]) < O. then
-- argz1[j] :; argz1[j] + 6.2831g---

end hootdwaarde tussen 0 en 2p1;
VERsCHUIF (argz1.. 0.. md);
tor j := 0 ,:!tep ddt+1 until md do FIXT( 1.. 4..argz1[j]);

2 bf" _ CARRrAGE(2) ; ---
end it;-

it loop = 1 then
~e P:wrPICTURE«-l/(2Xdt)+j/(mdXdt» .. aodz1[j-l] .. j .. ad+1" 3" ddt+1"

0055 .. -l/(2Xdt) .. l/(2Xdt) .. 600" 2400"
170 _.. 1:f'requent1e ( Hz ):}.. 0" 1" 400" 1600..

1:f'ouriergetranstormeerde});
PLOTPICTURE«-1/(2Xdt)+j/(mdXdt» .. argz1[j-1]/3.14159" j ..

md+1 .. 3 .. ddt+1 .. 0052 .. -1/(2Xdt) .. 1/(2Xdt) .. 600..
2400.. ef:trequent1e (Hz):}" -3.. 3_i 400" 1600..

"1f" --'--'---"- ------ - {fasekarakter1st1ek ( pi rad.)=t)
end else
liegin tor 1 := 0 step 1 ~t1! md do d[1] :- z1[1] / (1 - z1[1])j

FCihu~(btt.. ZI.. JIl.. Cit" ddt);
NLCRjPRIN'.rI'EXT({lBrametervector open loop.. 'reeele dee~)j NLCRj

t90_._ .. ,, tor 1 := 0 steE ddt+1 until md do FIXT(2.. 4"re(btt[1]) j

NrnRj PRIfflEXT(f!JDIIlgina1re dee!": :}); NLCRj
tor 1 := 0 St!E ddt+1 until DId do FIXT(2 .. 4 .. 1m(btt[1]»j
PWrPICTUREt 1-1)Xdt/(ddt+l') .. retbtt[1-1]) .. 1.. ad+1" 3 tddt+1, 0041, 0.. mdXdt/(ddt+1), 300.. 2400.. oft (sec.):}..

tlf_--3 .. 20.. 400.. 1600, {b(t) (imp. resp. open loop):});
loop := 1j
NLCR; PRINTrEXT(1=trequent1ekarakterist1ek open looPl) j NLCR;

~r LOOPjend 1 oop
t.! 0 _ ena block

end progranma
E~§~~-
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